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a, an indefinite article neurčitý člen
abandon verb opustiť

abandoned adj. opustený
ability noun schopnosť
able adj. schopný

unable adj. neschopný
about adv., prep. okolo, o
above prep., adv. nad, hore
abroad adv. v zahraničí
absence noun absencia, neprítomnosť
absent adj. neprítomný
absolute adj.            absolútny 

absolutely adv. absolútne
absorb verb pohltiť, vstrebať
abuse noun, verb nadávka, zneuž itie, nadávanie, 
 zneuž ívanie
academic adj. akademický
accent noun prízvuk, dôraz
accept verb prijať, akceptovať
acceptable adj. prijateľný

unacceptable adj. neprijateľný
access noun prístup
accident noun nehoda, náhoda

by accident náhodou
accidental adj. náhodný, nepredvídaný

accidentally adv. náhodne
accommodation noun ubytovanie
accompany verb odprevadiť, sprevádzať
according to prep. podľa
account noun, verb účet, spôsobiť
accurate adj. presný

accurately adv. presne
accuse verb obviniť
achieve verb dosiahnuť
achievement noun úspech
acid noun kyselina
acknowledge verb uznať
acquire verb získať
across adv., prep. cez, na druhú stranu, na druhej 
 strane
act noun, verb čin, dejstvo, zákon, správať sa
action noun čin, konanie

take action poniknúť kroky, konať
active adj. aktívny, činný

actively adv. aktívne
activity noun činnosť
actor, actress noun herec, herečka
actual adj. skutočný

actually adv. skutočne,naozaj
ad  advertisement reklama
adapt verb prispôbiť
add verb pridať
addition noun prídavok

in addition (to) okrem, (a ešte) navyše 
additional adj. dodatočný
address noun, verb adresa, adresovať, osloviť
adequate adj. primeraný

adequately adv. primerane
adjust verb prispôsobiť,upraviť
admiration noun obdiv
admire verb obdivovať
admit verb pripustiť, uznať
adopt verb adoptovať, osvojiť
adult adj., noun dospelý, dospelá osoba
advance noun, verb postup, postúpiť

advanced adj. pokročilý
in advance vopred, v predstihu

advantage noun výhoda
take advantage of využ iť čo

adventure noun dobrodružstvo
advertise verb reklamovať

advertising noun robenie reklamy
advertisement 
(also ad, advert) noun  reklama
advice noun rada
advise noun poradiť, radiť
affair noun zálež itosť, aféra
affect noun ovplyvniť
affection noun náklonnosť, sympatia
afford verb dovoliť si, dopriať si
afraid adj. obávajúci sa, vyľakaný
after adv., prep., conj. po, potom čo, potom

afternoon noun popoludnie
afterward 
(Brit. afterwards) adv.  neskôr, potom
again adv. opäť, znova
against prep. proti
age noun vek, doba

aged adj. vo veku, starý
agency noun agentúra
agent noun zástupca, agent
aggressive adj. agresívny
ago adv. pred (časovo)
agree verb súhlasiť
agreement noun súhlas, dohoda
ahead adv. vpredu
aid noun, verb pomoc, pomáhať
aim noun, verb cieľ, mieriť
air noun vzduch
aircraft noun lietadlo
airport noun letisko
alarm noun, verb poplach, vyplašiť

alarming adj. znepokojivý, desivý
alarmed adj. vyplašený

alcohol noun alkohol
alcoholic adj., noun alkoholický, alkoholik
alive adj. ž ivý
all adj., pron., adv. celý, všetok, úplne, všetci
allow verb dovoliť
all right adj., adv., interj. dobrý, v poriadku, v pohode, zaiste
ally verb, noun spojenec, spojiť sa

allied adj. spojenecký, spojený
almost adv. skoro, takmer
alone adj., adv. jediný, sám
along prep., adv. po, pozdĺž, so sebou, spolu
alongside prep., adv. súbežne, bok po boku, 
 vedľa, neďaleko
aloud adv. nahlas
alphabet noun abeceda
alphabetical adj. abecedný

alphabetically adv. abecedne
already adv. už
also adv. tiež
alter verb upraviť, zmeniť
alternative noun, adj. alternatíva, alternatívny

alternatively adv. alternatívne, alebo, inak
although conj. aj keď, hoci
altogether adv. celkom, úplne
always adv. vždy
a.m. (also A.M.) abbr. dopoludnia (skratka s časom)
amaze verb ohromiť

amazing adj. úžasný, ohromný
amazed adj. ohromený

ambition noun ambícia, cieľ
ambulance noun sanitka, ambulancia
among (also amongst) prep.  medzi (viac ako dvomi)
amount noun, verb množstvo, činiť, rovnať sa 
amuse verb baviť, rozveseliť

amusing adj. zábavný
amused adj. pobavený

an  a, an neurčitý člen
analysis noun rozbor, analýza
analyze (Brit. analyse) verb  analyzovať
ancient adj. staroveký
and conj. a
anger noun hnev
angle noun uhol, stanovisko
angry adj. nahnevaný

angrily adv. nahnevane
animal noun zviera
ankle noun členok
anniversary noun výročie
announce verb oznámiť
annoy verb hnevať, otravovať

annoying adj. mrzutý, otravný
annoyed adj. nahnevaný, otrávený

annual adj. výročný, ročný
annually adv. každoročne, ročne

another adj., pron. ďalší, iný
answer noun, verb odpoveď, odpovedať
anti- prefix proti- (predpona)
anticipate verb predvídať, očakávať
anxiety noun úzkosť
anxious adj. úzkostlivý
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anxiously adv. úzkostlivo
any adj., pron., adv. akýkoľvek, nejaký, ž iadny
anyone (also anybody) pron.  niekto, ktokoľvek
anything pron. niečo, nič, hocičo
anyway adv. akokoľvek, a predsa
anywhere adv. niekde,kdekoľvek
apart adv. od seba, oddelene

apart from (also aside from)  prep. okrem
apartment noun byt, izba
apologize (Brit. also -ise) verb  ospravedlniť sa
apparent adj. očividný, zreteľný

apparently adv. očividne, zreteľne
appeal verb, noun ž iadať, pôsobiť, ž iadosť, pôvab
appear verb objaviť sa
appearance noun vzhľad
apple noun jablko
application noun ž iadosť, použ itie
apply verb ž iadať, použ iť
appoint verb vymenovať, stanoviť
appointment noun schôdzka, stretnutie
appreciate verb váž iť si
approach verb, noun priblíž iť sa, prístup
appropriate adj. vhodný
approval noun schválenie
approve verb schváliť

approving adj. súhlasný
approximate adj. približný

approximately adv. približne
April noun (abbr. Apr.) apríl
area noun oblasť, plocha
argue verb hádať sa
argument noun spor, argument
arise verb vzniknúť, objaviť sa
arm noun, verb ruka, držať za ruku

arms noun zbrane
armed adj. ozbrojený

armynoun armáda
around adv., prep. okolo, dookola, asi
arrange verb usporiadať, dohodnúť
arrangement noun usporiadanie, úprava
arrest verb, noun zatknúť, väzba
arrival noun príchod
arrive verb prísť
arrow noun šíp, šípka
art noun umenie
article noun článok, člen (gram.)
artifi cial adj. umelý

artifi cially adv. umelo
artist noun umelec
artistic adj. umelecký
as prep., adv., conj. ako, keď, kým
ashamed adj. zahanbený
aside adv. stranou, bokom

aside from  apart from   okrem, až na 
ask verb pýtať sa
asleep adj. spiaci

fall asleep zaspať
aspect noun stránka, aspekt
assist verb pomáhať, prispieť
assistance noun pomoc, podpora
assistant noun, adj. asistent, pomocník
associate verb spájať sa

associated with spojený s
association noun združenie
assume verb predpokladať
assure verb uistiť
at prep. v, na, pri
atmosphere noun atmosféra, nálada
atom noun atóm
attach verb pripojiť, pripevniť

attached adj. pripojený, priložený
attack noun, verb útok, útočiť
attempt noun, verb pokus, pokúsiť sa

attempted adj. pokus o
attend verb dochádzať, zúčastniť sa
attention noun pozor, pozornosť

pay attention všímať si, venovať pozornosť
attitude noun postoj, stanovisko
attorney noun právny zástupca, obhajca
attract verb priťahovať
attraction noun príťaž livosť, atrakcia
attractive adj. príťaž livý

audience noun publikum
August noun (abbr. Aug.)    august
aunt noun teta
author noun autor, tvorca
authority noun právomoc, autorita, úrady
automatic adj. automatický

automatically adv. automaticky
autumn noun jeseň
available adj. dostupný, k dispozícii
average adj., noun priemerný, priemer
avoid verb vyhnúť sa
awake adj. bdelý
award noun, verb cena, ocenenie
aware adj. byť si vedomý
away adv. preč, stranou, bokom
awful adj. hrozný, strašný

awfully adv. strašne, hrozne
awkward adj. trápny,nevhodný, nešikovný

awkwardly adv. trábne, nepríjemne, nešikovne
baby noun bábätko, miláčik
back noun, adj., adv., verb   chrbát, zadný, dozadu, späť
background noun pozadie, pôvod
backward (Brit. backwards) adv. nazad, pospiatky

backward adj. obrátený, spätný
bacteria noun baktéria
bad adj. zlý

go bad pokaziť sa
badly adv. zle

bad-tempered adj. mrzutý
bag noun taška, vrece
baggage noun batož ina
bake verb piecť
balance noun, verb rovnováha, balansovať
ball noun lopta, guľa, ples
ban verb, noun zakázať, zákaz
band noun skupina, páska
bandage noun, verb obväz, obviazať
bank noun banka, breh
bar noun tyč, tyčinka, zábrana
bargain noun výhodná kúpa, dohoda
barrier noun bariéra, prekáž ka
base noun, verb základ, zakladať

based on zakladať na (niečom)
basic adj. základný

basically adv. v podstate, v zásade
basis noun základ
bath noun vaňa, kúpeľ
bathroom noun kúpeľňa
battery noun batéria
battle noun bitka
bay noun záliv, zátoka
be verb byť
beach noun pláž
beak noun zobák
bear verb zniesť, uniesť
beard noun brada
beat noun, verb rytmus, tĺcť, poraziť
beautiful adj. krásny

beautifully adv. krásne
beauty noun krása, kráska
because conj. pretože

because of prep. pre (kvôli)
become verb stať sa
bed noun posteľ
bedroom noun spálňa
beef noun hovädzina
beer noun pivo
before prep., conj., adv. pred
begin noun začať

beginning noun začiatok
behalf noun v zastúpení

in/on behalf of sb /in/
on sb’s behalf   v mene (v záujme niekoho)
behave verb chovať sa, správať sa 
behavior (Brit. behaviour) noun  správanie
behind prep., adv. za, pozadu
belief noun viera, dôvera
believe verb veriť, dôverovať
bell noun zvon
belong verb patriť
below prep., adv. pod, dolu
belt noun opasok, remeň, pás
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bend verb, noun zohnúť, ohyb
 bent adj. ohnutý, naklonený

beneath prep., adv. pod
benefi t verb, noun úž itok, mať osoh
beside prep. vedľa, pri
bet verb, noun staviť, stávka

betting noun stavenie
better, best  good, well      lepší, najlepší  dobrý, dobre
between prep., adv. medzi (dvoma) 
beyond prep., adv. za, ďalej ako,okrem, nad rámec
bicycle (also bike) noun bicykel
bid verb, noun učiniť ponuku, snaž iť sa, 
 ponuka, snaha
big adj. veľký
bill noun účet, zobák, návrh zákona
bin noun (odpadkový) kôš
biology noun biológia
bird noun vták
birth noun narodenie, zrod

give birth (to) porodiť
birthday noun narodeniny
biscuit noun sušienka, keks
bit noun kúsok, trocha

a bit trošku, kúsok
bite verb, noun pohrýzť, poštípať, uhryznutie,
 štípanec
bitter adj. horký, trpký

bitterly adv. zatrpknuto
black adj., noun čierny, černoch
blade noun čepeľ, steblo
blame verb, noun viniť, vyčítať
blank adj., noun prázdny, bezvýrazný, 
 prázdnota v mysli

blankly adv. bez výrazu, bezvýrazne
blind adj. slepý
block noun, verb blok, zátarasa, blokovať
blonde adj., noun, blond adj. blond, blondínka, svetlovlasý
blood noun krv
blow verb, noun úder, fúkať
blue adj., noun modrý
board noun, verb doska, paluba, výbor, rada, nastúpiť

on board na palube
boat noun loďka, čln
body noun telo
boil verb variť, vrieť
bomb noun, verb bomba, bombardovať
bone noun kosť
book noun, verb kniha, rezervovať si, objednať
boot noun topánka, čižma
border noun hranica, okraj
bore verb nudiť

boring adj. nudný
bored adj. znudený

born verb narodený
be born narodiť sa

borrow verb vypož ičať si
boss noun šéf, vedúci
both pron., adj. obaja 
bother verb obťažovať, trápiť
bottle noun fľaša
bottom noun, adj. dno, zadok, spodný
bound adj. zviazaný, viazaný

bound to musieť
bowl noun miska
box noun krabica, box
boy noun chlapec
boyfriend noun priateľ, milý
brain noun mozok
branch noun vetva, pobočka
brand noun značka
brave adj. statočný
bread noun chlieb
break verb, noun zlomiť, pokaziť, prestávka, prielom

broken adj. zlomený, pokazený
breakfast noun raňajky
breast noun hruď, prsník
breath noun dych
breathe verb dýchať

breathing noun dýchanie
breed verb, noun chovať,šľachtiť, rasa, plemeno
brick noun tehla
bridge noun most

brief adj. stručný
briefl y adv. stručne

bright adj. jasný, ž iarivý
brightly adv. ž iarivo

brilliant adj. ligotavý, vynikajúci
bring verb priniesť
broad adj. široký

broadly adv. široko, zo široka
broadcast verb, noun vysielať, vysielanie
broken  break rozbitý, zlomený  rozbiť, zlomiť
brother noun brat
brown adj., noun hnedý, nebielená tkanina, kŕdeľ
brush noun, verb kefa, kefovať
bubble noun bublina
budget noun rozpočet
build verb stavať

building noun budova
bullet noun guľka
bunch noun strapec, chumáč
burn verb páliť, horieť

burnt adj. zhorený, spálený
burst verb prasknúť
bury verb pochovať, zahrabať
bus noun autobus
bush noun krík
business noun obchod, podnik
businessman,  podnikateľ, podnikateľka
businesswoman noun
busy adj. zaneprázdnený, rušný, obsadený
but conj. ale, okrem
butter noun maslo
button noun gombík, tlačidlo
buy verb kúpiť
buyer noun kupujúci
by prep., adv. pri, vedľa, pozdĺž
bye interj. ahoj, dovidenia
cabinet noun skrinka, kabinet
cable noun lano, kábel
cake noun koláč, torta, placka
calculate verb vyrátať, spočítať
calculation noun výpočet
call verb, noun volať, zavolať, hovor

be called volaný, nazývaný
calm adj., noun, verb pokojný, pokoj, upokojiť sa
calmly adv. pokojne
camera noun fotoaparát
camp noun, verb tábor, táboriť

camping noun táborenie, kempovanie
campaign noun kampaň
can modal verb, noun môcť, vedieť, smieť

cannot nemôcť, nevedieť
could modal verb mohol, vedel

cancel verb zrušiť
cancer noun rakovina
candidate noun kandidát
candy noun  bonbón, cukrík
cap noun čiapka, uzáver
capable adj. schopný
capacity noun kapacita, objem
capital noun, adj. hlavné mesto, hlavný
captain noun kapitán
capture verb, noun chytiť, zajať, zajatie,úlovok
car noun auto
card noun karta, pohľadnica, lístok
cardboard noun kartón
care noun, verb starostlivosť, starať sa

take care (of) starať sa o
care for zaujímať sa, mať starosť o

career noun kariéra, ž ivotná dráha
careful adj. opatrný

carefully adv. opatrne, starostlivo
careless adj. nedbalý

carelessly adv. nedbalo
carpet noun koberec
carrot noun mrkva
carry verb niesť
case noun prípad, pád (gram.)

in case (of) v prípade, že
cash noun hotovosť, peniaze
cast verb, noun hod, forma, obsadenie, hodiť,vrhať
castle noun hrad
cat noun mačka



Th
e 

O
xf

or
d 

30
00

 C 

catch verb chytiť
category noun kategória
cause verb, noun zapríčiniť, príčian, dôvod
CD noun CD
cease verb ustať, prestať
ceiling noun strop
celebrate verb oslavovať
celebration noun oslava
cell noun cela, bunka
cell phone (also  mobilný telefón
cellular phone) noun
cent noun  cent
centimeter (Brit.   centimeter 
centimetre) noun
central adj. centrálny, ústredný
center (Brit. centre) noun stred, centrum, stredisko
century noun storočie
ceremony noun obrad, ceremónia
certain adj., pron. istý, nejaký

certainly adv. určite
uncertain adj. neistý, nerozhodný

certifi cate noun list, osvedčenie
chain noun, verb reťaz, pripútať
chair noun stolička
chairman, chairwoman noun   predseda, predsedkyňa
challenge noun, verb výzva, vyzvať
chamber noun kancelária, snemovňa
chance noun šanca, náhoda
change verb, noun zmeniť, zmena
channel noun kanál
chapter noun kapitola
character noun povaha, charakter, postava v hre
characteristic adj., noun charakteristický, charakteristika
charge noun, verb sadzba, účtovať, nabiť

in charge of byť zodpovedný za
charity noun charita, dobročinnosť
chart noun, verb graf, schéma, zmapovať
chase verb, noun naháňať, naháňačka
chat verb, noun rozprávať, rozhovor
cheap adj. lacný

cheaply adv. lacno
cheat verb, noun podvádzať, podvodník
check verb, noun overiť,overenie, šek
cheek noun líce, drzosť
cheerful adj. radostný

cheerfully adv. radostne
cheese noun syr
chemical adj., noun chemický, chemikália
chemist noun lekáreň, drogéria, lekárnik, chemik

chemist’s noun lekáreň
chemistry noun chémia
cheque  check  šek (am.)
chest noun hruď, debna, truhla
chew verb žuť
chicken noun kurča
chief noun, adj. hlavný, šéf, hlava
child noun dieťa
chin noun brada
chip noun čip
chocolate noun čokoláda
choice noun voľba
choose verb vybrať, rozhodnúť sa
chop verb sekať
church noun kostol,cirkev
cigarette noun cigareta
cinema noun kino
circle noun kruh
circumstance noun okolnosť
citizen noun obyvateľ, občan
city noun (veľké) mesto
civil adj. občiansky, civilný
claim verb, noun tvrdiť, požadovať, nárok
clap verb, noun tlieskať, aplauz
class noun trieda
classic adj., noun klasický, klasika
classroom noun trieda
clean adj., verb čistý, čistiť, umyť
clear adj., verb jasný, čistý, vyčistiť

clearly adv. jasne
clerk noun úradník
clever adj. bystrý
click verb, noun cvaknúť, kliknúť, cvaknutie

client noun klient, zákazník
climate noun podnebie
climb verb vyliezť, šplhať

climbing noun horolezectvo
clock noun hodiny
close adj. blízky, dôverný

closely adv. blízko, tesne
close verb zatvoriť

closed adj. zatvorený
closet noun  skriňa, toaleta, izbička
cloth noun látka
clothes noun šaty, oblečenie

clothing noun odev
cloud noun oblak
club noun klub, palica
coach noun vagón, koč, tréner
coal noun uhlie
coast noun pobrež ie
coat noun plášť, kabát
code noun kód
coffee noun káva
coin noun minca
cold adj., noun studený, chlad, nádcha

coldly adv. chladne
collapse verb, noun zrútenie, zrútiť sa
colleague noun kolega
collect verb zbierať
collection noun zbierka
college noun vysoká škola
color (Brit. colour) noun, verb  farba, farbiť

colored (Brit. coloured) adj.  farebný
column noun stĺp, stĺpec
combination noun zostava, spojenie
combine verb spojiť, zlúčiť
come verb prísť
comedy noun komédia
comfort noun, verb pohodlie
comfortable adj. pohodlný

comfortably adv. pohodlne
uncomfortable adj. nepohodlný

command verb, noun nariadiť, veliť, nariadenie
comment noun, verb poznámka, komentár, komentovať
commercial adj. obchodný
commission noun, verb provízia, komisia, 
 poverenie, poveriť
commit verb spáchať
commitment noun záväzok
committee noun výbor
common adj. všeobecný, bežný

in common (mať) spoločné
commonly adv. bežne, všeobecne

communicate verb komunikovať
communication noun komunikácia
community noun obec, spoločenstvo
company noun spoločnosť, hostia
compare verb porovnať
comparison noun porovnanie
compete verb súťaž iť
competition noun súťaž, súťaženie, konkurencia
competitive adj. súťaž ivý
complain verb sťažovať sa
complaint noun sťažnosť, reklamácia
complete verb, adj. dokončiť, úplný

completely adv. úplne
complex adj. zlož itý, komplex
complicate verb komplikovať

complicated adj. komplikovaný
computer noun počítač
concentrate verb sústrediť sa
concentration noun sústredenie, koncentrácia
concept noun chápanie, idea, koncept
concern verb, noun týkať sa, znepokojovať sa, 
 starosť, obava

concerned adj. znepokojený, týkajúci sa (koho)
concerning prep. vzhľadom na

concert noun koncert
conclude verb usúdiť, ukončiť
conclusion noun záver, úsudok
concrete adj., noun konkrétny, betón
condition noun stav, podmienka
conduct noun, verb chovanie, riadenie, viesť, správať sa
conference noun konferencia, kongres
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confi dence noun dôvera, sebadôvera
confi dent adj. sebaistý

confi dently adv. sebaisto
confi ne verb obmedziť, uzavrieť

confi ned adj. obmedzený, stiesnený
confi rm verb potvrdiť
confl ict noun, verb spor, konfl ikt, zápasiť
confront verb čeliť, postaviť sa
confuse verb zmiasť

confusing adj. mätúci, zavádzajúci
confused adj. zmätený

confusion noun zmätok
congratulations noun gratulácia
congress noun kongres
connect verb spojiť, pripojiť
connection noun spojenie, pripojenie
conscious adj. vedomý si

unconscious adj. v bezvedomý
consequence noun následok
conservative adj. konzervatívny
consider verb pokladať, považovať
considerable adj. značný

considerably adv. značne
consideration noun zváženie
consist of verb skladať sa z
constant adj. stály

constantly adv. neustále
construct verb zostaviť, pozastaviť
construction noun konštrukcia, výstavba
consult verb konzultovať, radiť sa
consumer noun spotrebiteľ
contact noun, verb styk, spojenie, kontaktovať, 
 spojiť sa
contain verb obsahovať, udržať
container noun nádoba, kontajner
contemporary adj. súčasný, moderný
content noun obsah, význam
contest noun súťaž
context noun súvislosť
continent noun svetadiel
continue verb pokračovať, trvať
continuous adj. plynulý, neustály

continuously adv. nepretrž ite
contract noun, verb zmluva, stiahnutie,
 uzavrieť zmluvu, stiahnuť
contrast verb, noun prirovnávať, odporovať, 
 opak, kontrast
contrasting adj. kontrastný
contribute verb prispieť
contribution noun príspevok
control noun, verb riadenie, riadiť, ovládať

in control (of) ovládať, kontrolovať (čo)
under control pod kontrolou
controlled adj. umiernený, zdržanlivý
uncontrolled adj. nekontrolovaný, neovládateľný

convenient adj. vhodný
convention noun konvencia
conventional adj. konvenčný
conversation noun rozhovor
convert verb premeniť, obrátiť
convince verb presvedčiť
cook verb, noun variť, kuchár

cooking noun varenie
cooker noun sporák, varič
cookie noun  sušienka, keks
cool adj., verb chladný, pokojný, ochladiť
cope (with) verb vyrovnať sa, vysporiadať sa s 
copy noun, verb kópia, výtlačok, opísať
core noun jadro
corner noun roh
correct adj., verb správny, opraviť

correctly adv. správne
cost verb, noun stáť, cena, náklady
cottage noun chata, domček
cotton noun bavlna, vata
cough verb, noun kašlať, kašeľ

coughing noun kašľanie
could  can mohol, vedel  môcť, vedieť
council noun rada, zhromaždenie
count verb počítať
counter noun pult
country noun krajina, vidiek, kraj

countryside noun vidiek
county noun obvod, gróvstvo
couple noun pár, dvojica

a couple niekoľko
courage noun odvaha
course noun kurz, ihrisko

of course pravdaže
court noun súd, kurt, dvor
cousin noun bratanec, sesternica
cover verb, noun prikryť, prikrývka, obal

covered adj. pokrytý
covering noun povlak

cow noun krava
crack noun, verb puklina, škára, prasknúť

cracked adj. puknutý, popraskaný
craft noun plavidlo, vesmírna loď, zručnosť
crash noun, verb hrmot, zráž ka, rozbiť sa
crazy adj. bláznivý
cream noun smotana, krém
create verb stvoriť, vytvoriť
creature noun tvor, stvorenie
credit noun úver, kredit, dôvera
credit card noun kreditná karta
crime noun zločin
criminal adj., noun trestný, zločinec
crisis noun kríza
crisp adj. chrumkavý, krehký
criterion noun kritérium, meradlo
critical adj. kritický, zásadný
criticism noun kritika
criticize (Brit. also -ise) verb kritizovať
crop noun úroda, plodina
cross noun, verb kríž, kríž iť, prekríž iť
crowd noun dav

crowded adj. prepchatý
crown noun koruna
crucial adj. rozhodujúci
cruel adj. krutý
crush verb rozdrviť, rozbiť
cry verb, noun plakať, kričať, plač
cultural adj. kultúrny
culture noun kultúra
cup noun šálka, pohár
cupboard noun skriňa
curb verb ovládať, držať na uzde, potláčať
cure verb, noun liečiť, liečba
curious adj. zvedavý

curiously adv. zvedavo, napodiv
curl noun, verb kučera, kučeraviť sa
curly adj. kučeravý
current noun, adj. prúd, aktuálny, bežný

currently adv. v súčasnosti
curtain noun záclona, opona
curve noun, verb krivka, zákruta, (za)točiť

curved adj. skrútený
custom noun zvyk
customer noun zákazník
customs noun colnica
cut verb, noun strihať, rezať, rez, strih
cycle noun, verb bicykel, kolobeh, 
 bicyklovať, obiehať

cycling noun cyklistika, bicyklovanie
dad noun ocko
daily adj. denný
damage verb, noun škoda, poškodenie, poškodiť
damp adj. vlhký
dance verb, noun tancovať, tanec

dancing noun tancovanie
dancer noun tanečník
danger noun nebezpečenstvo
dangerous adj. nebezpečný
dare verb odváž iť sa, vyzvať
dark noun, adj. tma, tmavý
data noun údaje, pokyny
date noun, verb dátum, schodzka, datovať, randiť
daughter noun dcéra
day noun deň
dead adj. mŕtvy, nefungujúci
deaf adj. hluchý
deal noun, verb dohoda, obchod, obchodovať

deal with zaoberať sa s
dear adj. drahý, milý
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death noun smrť
debate noun, verb debata, diskutovať
debt noun dlh
decade noun desaťročie
decay noun, verb hnitie, kaziť sa 
December noun (abbr. Dec.) december
decide verb rozhodnúť (sa)
decision noun rozhodnutie
declare verb vyhlásiť
decline noun, verb pokles, klesať, odmietnuť
decorate verb ozdobiť
decoration noun výzdoba
decorative adj. dekoratívny
decrease verb, noun zmenšiť, pokles
deep adj., adv. hlboký, hlboko

deeply adv. hlboko
defeat verb, noun poraziť, poráž ka
defense (Brit. defence) noun obrana
defend verb brániť, obhajovať
defi ne verb defi novať
defi nite adj. defi nitívny

defi nitely adv. rozhodne
defi nition noun defi nícia
degree noun miera, stupeň, diplom
delay verb, noun odlož iť, zdržať, oneskorenie
deliberate adj. rozvážny

deliberately adv. rozvážne
delicate adj. krehký, jemný
delight noun, verb potešenie, potešiť

delighted adj. potešený
deliver verb doručiť
delivery noun dodávka
demand noun, verb pož iadavka, dopyt, ž iadať
demonstrate verb ukázať, predviesť
dentist noun zubár
deny verb poprieť
department noun oddelenie, katedra
departure noun odchod, odlet
depend (on) verb závisieť na
deposit verb, noun ulož iť, vklad, záloha
depress verb skľúčiť, zníž iť

depressing adj. depresívny
depressed adj. skľúčený, oslabený

depth noun hĺbka
derive verb získať,odvodiť
describe verb opísať, charakterizovať
description noun popis
desert noun, verb púšť, opustiť

deserted adj. opustený
deserve verb zaslúž iť si
design noun, verb návrh, vzor, navrhnúť
desire noun, verb túž ba, chuť, túž iť, chcieť
desk noun písací stôl
desperate adj. zúfalý

desperately adv. zúfalo
despite prep. napriek
destroy verb zničiť
destruction noun skaza, zničenie
detail noun detail, podrobnosť

in detail podrobne
detailed adj. podrobný

determination noun určenie, odhodlanie
determine verb určovať, udávať

determined adj. odhodlaný, rozhodný, stanovený
develop verb rozvinúť, vyvíjať
development noun vývoj, pokrok
device noun nástroj, trik 
devote verb oddať, zasvätiť

devoted adj. oddaný, lojálny
diagram noun graf, schéma
diamond noun diamant, diamantový
diary noun denník, zápisník
dictionary noun slovník
die verb umrieť

dying adj. umierajúci
diet noun diéta, stravovanie
difference noun rozdiel
different adj. odlišný

differently adv. odlišne
diffi cult adj. ťaž ký, zlož itý
diffi culty noun ťaž kosť, prekáž ka
dig verb kopať, hĺbiť

dinner noun večera
direct adj., verb priamy, riadiť

directly adv. priamo, rovno
direction noun smer, vedenie
director noun riaditeľ, rež isér
dirt noun špina
dirty adj. špinavý
disabled adj. postihnutý, nespôsobilý
disadvantage noun nevýhoda
disagree verb nesúhlasiť
disagreement noun nesúhlas 
disappear verb zmiznúť, stratiť sa
disappoint verb sklamať

disappointing adj. spôsobujúci sklamanie
disappointed adj. sklamaný

disappointment noun sklamanie
disapproval noun nesúhlas
disapprove (of) verb odmietať, nesúhlasiť, odsudzovať 

disapproving adj. nesúhlasný, odmietavý
disaster noun pohroma, katastrofa
disc  disk kotúč, platňa, disk
discipline noun disciplína
discount noun zľava
discover verb objaviť, zistiť
discovery noun objav
discuss verb diskutovať
discussion noun diskusia
disease noun choroba
disgust noun, verb odpor

disgusting adj. odporný
disgusted adj. zhnusený

dish noun misa, jedlo
dishonest adj. nečestný

dishonestly adv. nečestne
disk noun kotúč, platňa, disk
dislike verb, noun nemať rád, averzia
dismiss verb prepustiť
display verb, noun vystaviť, prejaviť, ukáž ka
dissolve verb rozpustiť
distance noun vzdialenosť, diaľka
distinguish verb odlišovať, rozlíšiť
distribute verb rozdať, rozmiestniť
distribution noun distribúcia
district noun štvrť, oblasť
disturb verb rušiť

disturbing adj. rušivý
divide verb rozdeliť, deliť
division noun hranica, oddelenie
divorce noun, verb rozvod, rozviesť

divorced adj. rozvedený
do verb robiť, urobiť, pomocné sloveso

undo verb rozviazať, rozopnúť
doctor noun (abbr. Dr.) lekár, doktor
document noun dokument
dog noun pes
dollar noun dolár
domestic adj. domáci, tuzemský
dominate verb ovládať, dominovať
door noun dvere
dot noun bodka
double adj., adv., noun, verb dvojitý, dvojmo, 
 dvojlôž ková izba, zdvojiť
doubt noun, verb pochybnosť, pochybovať
down adv., prep. dolu, nižšie
downstairs adv., adj., noun dolu, prízemný, prízemie
downward (also  nadol, smerom dole
downwards) adv. 

downward adj. klesajúci, zostupný
dozen noun tucet, dvanásť
Dr. abbr.  doctor Dr. (skr. doktor )
draft noun, verb koncept, náčrt, načrtnúť
drag verb vytiahnuť, ťahať
drama noun dráma
dramatic adj. dramatický

dramatically adv. dramaticky
draw verb kresliť
drawing noun kresba, výkres
drawer noun zásuvka
dream noun, verb sen, snívať
dress noun, verb šaty, obliecť (sa)
dressed adj. oblečený
drink noun, verb nápoj, piť
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drive verb, noun šoférovať, odviesť, jazda,odpálenie
driving noun riadenie (auta)

driver noun šofér, vodič
drop verb, noun kvapka, pád, spadnúť, vysadiť
drug noun liek, droga
drugstore noun drogéria
drum noun bubon
drunk adj. opitý, spitý
dry adj., verb suchý, sušiť, utierať
due adj. dlžný, očakávaný

due to kvôli (čomu), vďaka (čomu)
dull adj. hlúpy, tupý
dump verb, noun vysypať, skládka
during prep. počas, cez
dust noun, verb prach, oprášiť, vyčistiť od prachu
duty noun povinnosť, úloha, clo
DVD noun DVD
each adj., pron. každý
each other (also  navzájom, jeden druhého
one another) pron.  
ear noun ucho
early adj., adv. skoro, skôr
earn verb zarábať, zaslúž iť si
earth noun Zem, zem
ease noun, verb pohoda, ľahkosť, zmierniť, uľaviť
east noun, adj., adv. východ, východný, východne
eastern adj. východný, orientálny
easy adj. ľahký

easily adv. ľahko
eat verb jesť
economic adj. hospodársky, výnosný
economy noun ekonómia
edge noun okraj, hrana, ostrie
edition noun vydanie, náklad
editor noun vydavateľ, redaktor
educate verb vzdelávať

educated adj. vzdelaný 
education noun vzdelanie
effect noun následok, účinok, dojem
effective adj. účinný, efektný

effectively adv. účinne
effi cient adj. účinný, výkonný

effi ciently adv. účinne, výkonne
effort noun úsilie, snaha
e.g. abbr. (skratka) napr.
egg noun vajce
either adj., pron., adv. obidva, ž iadny, tiež, dokonca
elbow noun lakeť
elderly adj. postarší
elect verb voliť
election noun voľby
electric adj. elektrický
electrical adj. elektro-, elektrický
electricity noun elektrina
electronic adj. elektronický
elegant adj. elegantný
element noun prvok, základná súčasť
elevator noun výťah
else adv. inde
elsewhere adv. (niekde) inde
email (also e-mail) noun, verb e-mail, posielať 
 elektronickou poštou
embarrass verb uviesť do rozpakov

embarrassing adj. trápny
embarrassed adj. cítiť sa trápne

embarrassment noun rozpaky
emerge verb vynoriť sa, vyplynúť
emergency noun naliehavý prípad
emotion noun emócia, dojatie
emotional adj. citový, dojemný

emotionally adv. emocionálne
emphasis noun dôraz
emphasize (Brit. also -ise) verb zdôrazniť
empire noun ríša
employ verb zamestnať

unemployed adj. nezamestnaný
employee noun zamestnanec
employer noun zamestnávateľ
employment noun zamestnanie

unemployment noun nezamestnanosť
empty adj., verb prázdny, vyprázdniť
enable verb umožniť

encounter verb, noun stretnúť, stretnutie
encourage verb povzbudiť
encouragement noun povzbudenie
end noun, verb koniec, skončiť

in the end nakoniec
ending noun koniec, koncovka

enemy noun nepriateľ
energy noun energia
engage verb zamestnať, zasnúbiť

engaged adj. zasnúbený, obsadený
engine noun motor
engineer noun inž inier, -ka

engineering noun inž inierstvo
enjoy verb tešiť sa, mať pôž itok
enjoyable adj. príjemný
enjoyment noun radosť
enormous adj. nesmierny, obrovský
enough adj., pron., adv. dostatočný, dosť
enquiry  inquiry anketa, prieskum, informácia
ensure verb zaistiť, postarať sa
enter verb vstúpiť
entertain verb baviť

entertaining adj. zábavný
entertainer noun kabarentný umelec
entertainment noun zábava
enthusiasm noun nadšenie
enthusiastic adj. nadšený
entire adj. celý, úplný

entirely adv. úplne
entitle verb oprávniť, nazvať
entrance noun vchod, výstup
entry noun vstup
envelope noun obálka
environment noun prostredie
environmental adj. ekologický, environmentálny
equal adj., noun, verb rovnaký, rovnaké množstvo, 
 rovnať sa

equally adv. rovnako
equipment noun vybavenie
equivalent adj., noun ekvivalentný
error noun chyba
escape verb, noun újsť, únik
especially adv. hlavne
essay noun písomná práca, esej
essential adj., noun nevyhnutný, základný

essentially adv. v podstate, v jadre
establish verb zriadiť, založ iť
estate noun majetok, pozemky
estimate noun, verb odhad, odhadnúť
euro noun európsky-
even adj., adv. rovnomerný, párny, ani, ešte
evening noun večer
event noun udalosť, akcia, disciplína (šport.)
eventually adv. nakoniec
ever adv. niekedy, nikdy, kedy
every adj. každý, akýkoľvek
everyone (also everybody)  každý
pron.  
everything pron. čokoľvek
everywhere adv. všade
evidence noun dôkaz
evil adj., noun zlý, zlo
ex- prefix ex -, bývalý/bývalá
exact adj. presný

exactly adv. presne
exaggerate verb preháňať, zveličovať

exaggerated adj. zveličený, prehnaný
exam noun skúška
examination noun vyšetrenie
examine verb skúšať, vyšetriť
example noun príklad, ukáž ka
excellent adj. výborný
except prep., conj. okrem, až na to
exception noun výnimka
exchange noun, verb výmena, vymeniť
excite verb vzrušiť, vyvolať

exciting adj. vzrušujúci
excited adj. rozrušený 

excitement noun vzrušenie, rozčúlenie
exclude verb vylúčiť

excluding prep. okrem, nepočítajúc
excuse noun, verb ospravedlnenie, ospravedlniť
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executive noun, adj. vedúci pracovník, výkonný, riadiaci
exercise noun, verb cvičenie, cvičiť
exhibit noun, verb exponát,dôkaz, vystavovať, 
 predlož iť
exhibition noun výstava
exist verb existovať, ž iť
existence noun existencia, platnosť
exit noun východ
expand verb roztiahnuť, rozšíriť
expect verb očakávať, dúfať

expected adj. očakávaný
unexpected adj. neočakávaný
unexpectedly adv. neočakávane

expectation noun očakávanie
expense noun výdavok, náklad
expensive adj. drahý
experience noun, verb skúsenosť, zaž iť

experienced adj. skúsený
experiment noun, verb pokus, experimentovať
expert noun, adj. odborník, skúsený
explain verb objasniť, vysvetliť
explanation noun vysvetlenie
explode verb vybuchnúť
explore verb preskúmať
explosion noun výbuch
export noun, verb vývoz, vyvážať
expose verb vystaviť, odhaliť
express verb, adj. vyjadriť, výslovný
expression noun výraz
extend verb rozšíriť, natiahnuť
extension noun predĺženie, rozšírenie
extensive adj. rozsiahly, značný
extent noun rozsah, rozloha
extra adj., adv., noun ďalší, naviac, priráž ka
extraordinary adj. nezvyčajný
extreme adj., noun najväčší, najkrajnejší, extrém

extremely adv. nesmierne
eye noun oko
face noun, verb tvár, čeliť
facility noun zariadenie, príslušenstvo
fact noun fakt
factor noun činiteľ, faktor
factory noun továreň
fail verb neuspieť, zlyhať
failure noun neúspech, nedostatok
faint adj. slabý, malátny

faintly adv. slabo, mierne
fair adj. spravodlivý, primeraný, svetlý

fairly adv. spravodlivo, celkom
unfair adj. nespravodlivý
unfairly adv. nespravodlivo

faith noun viera, dôvera
faithful adj. verný

faithfully adv. verne
Yours faithfully s úctou

fall verb, noun padnúť, pád
fall over zvaliť sa 

false adj. falošný, umelý
fame noun sláva
familiar adj. dovený, dôverne známy
family noun rodina
famous adj. slávny
fan noun fanúšik, ventilátor
fancy adj., verb noblesný, žartovný, chcieť, 
 byť priťahovaný
far adj., adv. vzdialený, ďaleko

further adj. ďalší
farm noun farma

farming noun poľnohospodárstvo
farmer noun farmár, sedliak
farther, farthest  far vzdialenejší, najvzdialenejší
fashion noun móda
fashionable adj. elegantný
fast adj., adv. rýchly, rýchlo
fasten verb pripevniť
fat adj., noun tučný, tuk
father noun otec
faucet noun  kohútik
fault noun chyba
favor (Brit. favour) noun láskavosť

in favour (of) byť za
favorite (Brit. favourite) 

noun, adj.   obľúbený
fear noun, verb strach, obávať sa
feather noun perie
feature noun, verb znak, črta, hrať, vystupovať
February noun (abbr. Feb.) február
federal adj. federálny
fee noun poplatok
feed verb kŕmiť, ž iviť
feel verb cítiť

feeling noun cit, pocit
fellow noun, adj. kamarát, spolu- 
 (spolupracovník a pod)
female adj., noun ženský, samičí, samica
fence noun plot
festival noun sviatok
fetch verb priniesť
fever noun horúčka
few adj., pron. málo (počitateľné)

a few niekoľko, pár
fi eld noun pole, ihrisko
fi ght noun, verb boj, zápas, bojovať

fi ghting noun zápasenie, bojovanie
fi gure noun, verb postava, cifra, usúdiť, 
 dôjsť k záveru
fi le noun súbor, fascikel
fi ll verb plniť
fi lm noun, verb fi lm, fi lmovať
fi nal adj., noun konečný, posledný, fi nále

fi nally adv. nakoniec, konečne
fi nance noun, verb fi nancie, fi nancovať
fi nancial adj. fi nančný
fi nd verb nájsť

fi nd (sth) out zistiť
fi ne adj. skvelý, jemný

fi nely adv. vynikajúco
fi nger noun prst (na ruke)
fi nish verb, noun skončiť,koniec

fi nished adj. ukončený
fi re noun, verb oheň, páliť

set fi re to zapáliť, podpáliť (čo)
fi rm adj., adv., noun pevný, pevne, fi rma

fi rmly adv. pevne, silno
fi rst adj., pron., noun, adv. prvý, po prvý raz, najskôr

at fi rst zo začiatku
fi sh noun, verb ryba, chytať ryby

fi shing noun rybárčenie
fi t adj., verb fi t, vo forme, hodiť sa, svedčať
fi x verb upevniť, opraviť

fi xed adj. pevný
fl ag noun zástava, vlajka
fl ame noun plameň
fl ash noun, verb záblesk, rozsvietiť
fl at noun, adj. byt, plochý
fl avor (Brit. fl avour) noun, verb chuť, ochutiť
fl esh noun mäso
fl ight noun let
fl oat verb plaviť, plachtiť
fl ood noun, verb povodeň, zaplaviť
fl oor noun podlaha, poschodie
fl our noun múka
fl ow noun, verb tok, tiecť
fl ower noun kvet
fl u noun chrípka
fl y noun, verb mucha, letieť

fl ying noun, adj. lietanie, lietajúci
focus noun, verb ohnisko, zameranie, sústrediť sa
fold verb, noun zlož iť, záhyb

folding adj. skladací
follow verb nasledovať, riadiť sa

following adj., noun, prep. nasledujúci, nasledovníci, po 
food noun potrava
foot noun noha(chodilo)
football noun futbal
for prep. pre, počas, za
force noun, verb sila, prinútiť
forecast verb, noun predpovedať, predpoveď
foreign adj. zahraničný, cudzí
forest noun les
forever (Brit. also for ever) adv. navždy
forget verb zabudnúť
forgive verb odpustiť
fork noun vidlička
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form noun, verb formulár,druh,utvoriť
formal adj. formálny

formally adv. formálne
former adj. minulý, bývalý

formerly adv. predtým
formula noun vzorec, formula
fortune noun osud, bohatstvo, majetok
forward (also forwards) adv. dopredu

forward adj. predný
found verb založ iť
foundation noun založenie, nadácia
frame noun, verb rám, rámovať
free adj., verb, adv. voľný, oslobodiť, zadarmo, voľne

freely adv. slobodne, ochotne
freedom noun sloboda
freeze verb mrznúť

frozen adj. mrazený, zmrznutý
frequent adj. častý

frequently adv. často
fresh adj. čerstvý, sviež i

freshly adv. čerstvo, sviežo
Friday noun (abbr. Fri.) piatok
fridge noun chladnička
friend noun priateľ

make friends (with) spriateliť sa (s)
friendly adj. priateľský

unfriendly adj. nepriateľský
friendship noun priateľstvo
frighten verb nastrašiť

frightening adj. desivý
frightened adj. vystrašený

from prep. od, z, zo
front noun, adj. predok, predný

in front (of) pred (miestne)
frozen  freeze zamrznutý
fruit noun ovocie
fry verb, noun praž iť, hranolček
fuel noun palivo
full adj. plný

fully adv. úplne
fun noun, adj. zábava, zábavný

make fun of doberať si
function noun, verb funkcia, fungovať
fund noun, verb fond, peniaze, fi nancovať
fundamental adj. základný
funeral noun pohreb
funny adj. zábavný, zvláštny
fur noun srsť, kožušina
furniture noun nábytok
further, furthest  far ďalej, najďalej  ďaleko
future noun, adj. budúcnosť, budúci
gain noun, verb zisk, získať
gallon noun galón
gamble verb, noun staviť, hazardovať, hazard, risk

gambling noun stávkovanie, hazard
game noun hra, zápas
gap noun medzera, diera
garage noun garáž
garbage noun  odpadky, smeti
garden noun záhrada
gas noun plyn
gasoline noun benzín
gate noun brána
gather verb zhromaždiť, zbierať
gear noun rýchlosť, chod, náradie
general adj. všeobecný, celkový

generally adv. všeobecne, zvyčajne
in general všeobecne, väčšinou

generate verb utvárať, generovať
generation noun generácia
generous adj. štedrý

generously adv. veľkoryso
gentle adj. jemný, mierny

gently adv. láskavo
gentleman noun džentlmen
genuine adj. priamy, úprimný, pôvodný

genuinely adv. ozaj, skutočne
geography noun zemepis
get verb dostať, priniesť

get on nastúpiť, pokračovať
get off vystúpiť, vypadnúť

giant noun, adj. obor, obrovský

gift noun dar
girl noun dievča
girlfriend noun dievča, priateľka (chlapca)
give verb dať

give sth away dať preč, vzdať sa
give sth out rozdeliť, vydávať
give (sth) up prestať, vzdať sa

glad adj. rád
glass noun sklo, pohárik

glasses noun okuliare
global adj. globálny, celosvetový
glove noun rukavica
glue noun, verb lepidlo, lepiť
go verb ísť, prejsť

go down zníž iť ,klesnúť
go up stúpať, zvýšiť
be going to chystať sa

goal noun gól, cieľ
god noun Boh
gold noun, adj. zlato, zlatý
good adj., noun dobrý, dobro, osoh, blaho

good at dobrý  v
good for dobrý na

goodbye interj., noun dovidenia, lúčenie
goods noun tovar
govern verb vládnuť
government noun vláda
governor noun guvernér
grab verb chňapnúť, popadnúť
grade noun, verb známka, akosť, klasifi kovať, triediť
gradual adj. postupný

gradually adv. postupne
grain noun zrno, obilie
gram (Brit. also gramme) noun gram
grammar noun gramatika
grand adj. veľkolepý, hrdý
grandchild noun vnúča
granddaughter noun vnučka
grandfather noun starý otec
grandmother noun stará mama
grandparent noun starý rodič
grandson noun vnuk
grant noun, verb dotácia, príspevok, 
 poskytnúť príspevok
grass noun tráva
grateful adj. vďačný
grave noun, adj. hrob, vážny, dôstojný
gray adj. sivý, šedivý
great adj. skvelý

greatly adv. veľmi
green adj., noun zelený
grey  gray sivý, šedivý
groceries noun potraviny (obchod)
ground noun zem, pozemok, ihrisko
group noun skupina
grow verb rásť

grow up vyrastať, dospieť
growth noun rast
guarantee noun, verb záruka, zaručiť
guard verb, noun stráž iť, strážca
guess verb, noun hádať, dohad, tušenie
guest noun hosť
guide noun, verb sprievodca, sprevádzať
guilty adj. vinný
gun noun zbraň
guy noun chlapík, chlap
habit noun zvyk
hair noun vlasy, chlp
hairdresser noun kaderník
half noun, adj., pron., adv. polovica, polčas, polovičný, 
 napoly, pol
hall noun hala, sála, radnica
hammer noun kladivo
hand noun, verb ruka, podať
handle noun, verb zaobchádzať, dotýkať sa
hang verb  zavesiť, vysieť
happen verb stať sa
happiness noun šťastie

unhappiness noun nešťastie
happy adj. šťastný

unhappy adj. nešťastný
happily adv. šťastne
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hard adj., adv. tvrdý, ťaž ký
hardly adv. sotva, ťaž ko
harm noun, verb ublíženie, ublíž iť
harmful adj. škodlivý
harmless adj. neškodný
hat noun klobúk 
hate verb, noun nenávidieť, nenávisť, odpor
hatred noun nenávisť
have verb mať

have to modal verb musieť
he pron. on
head noun, verb hlava, viesť
headache noun bolesť hlavy
heal verb zahojiť sa
health noun zdravie
healthy adj. zdravý
hear verb počuť

hearing noun sluch, počutie
heart noun srdce, stred
heat noun, verb teplota, ohriať

heating noun kúrenie
heaven noun nebo
heavy adj. ťaž ký

heavily adv. ťaž ko
heel noun päta, podpätok
height noun výška
hell noun peklo
hello interj. ahoj
help verb, noun pomôcť, pomoc
helpful adj. už itočný
hence adv. a preto, a teda
her pron., adj. jej, nej, ju, ňou

hers pron. jej
here adv. tu, sem
hero noun hrdina
herself pron. sa, si, sebe (o dievčati, žene)
hesitate verb váhať
hi interj. ahoj
hide verb schovať
high adj., adv. vysoký, vysoko

highly adv. vysoko
highlight verb, noun vyzdvihnúť, zdôrazniť, 
 zlatý klinec, najlepšia časť
highway noun diaľnica
hill noun kopec
him pron. ho, mu, ním
himself pron. sa ,seba, sám
hip noun bok
hire verb, noun prenajať
his adj., pron. jeho
historical adj. historický
history noun história
hit verb, noun hit, náraz, udrieť
hobby noun koníček
hold verb, noun držať, držať, držanie, zovretie
hole noun diera
holiday noun prázdniny, dovolenka
hollow adj. dutý
holy adj. svätý
home noun, adv. domov, doma
homework noun domáca úloha
honest adj. čestný, úprimný

honestly adv. poctivo, úprimne
honor (Brit. honour) noun česť, sláva

in honor of na počesť
hook noun hák, háčik
hope noun, verb nádej, dúfať
horizontal adj. vodorovný
horn noun roh, klaksón
horror noun hrôza
horse noun kôň
hospital noun nemocnica
host noun, verb hostiteľ, pohostiť
hot adj. horúci, štipľavý
hotel noun hotel
hour noun hodina
house noun dom

housing noun bývanie, bytová výstavba
household noun domácnosť
how adv. ako
however adv. avšak
huge adj. obrovský

human adj., noun ľudský, človek
humorous adj. humorný
humor (Brit. humour) noun humor
hungry adj. hladný
hunt verb loviť, prenasledovať

hunting noun lov, poľovníctvo
hurry noun, verb zhon, ponáhľať sa

in a hurry v zhone
hurt verb poraniť, bolieť
husband noun manžel
I pron. ja
ice noun ľad
ice cream noun zmrzlina
idea noun nápad, myšlienka
ideal adj., noun ideálny, ideál

ideally adv. v ideálnom prípade, dokonale
identify verb identifi kovať
identity noun totožnosť
i.e. abbr. t.j. (skratka)
if conj. ak
ignore verb ignorovať
ill adj. chorý
illegal adj. nezákonný

illegally adv. protiprávne
illness noun choroba
illustrate verb ilustrovať
image noun predstava, obraz
imaginary adj. zdanlivý
imagination noun predstavivosť
imagine verb predstaviť si
immediate adj. okamž itý

immediately adv. okamž ite
immoral adj. nemravný, nemorálny
impact noun účinok, náraz
impatient adj. netrpezlivý

impatiently adv. netrpezlivo, nedočkavo
implication noun dôsledok, dopad
imply verb naznačiť
import verb, noun dovážať, dovoz
importance noun dôlež itosť
important adj. dôlež itý

importantly adv. významne, dôlež ito
unimportant adj. bezvýznamný

impose verb ulož iť, spôsobiť
impossible adj. nemožný
impress verb urobiť dojem

impressed adj. ohromený, zaujatý
impression noun dojem
impressive adj. veľkolepý
improve verb zlepšiť
improvement noun zlepšenie
in prep., adv. tu, sem, v, vo, do
inability noun neschopnosť
inch noun palec, cól (2,54 cm)
incident noun incident
include verb zahrnúť

including prep. vrátane 
income noun príjem
increase noun, verb vzostup, narastať
increasingly adv. stále viac
indeed adv. vskutku, iste, jasne
independence noun nezávislosť
independent adj. nezávislý

independently adv. nezávisle
index noun index, ukazovateľ
indicate verb naznačovať, ukázať
indication noun náznak
indirect adj. nepriamy

indirectly adv. nepriamo
individual adj., noun individuálny, svojský, jednotlivý
indoors adv. vnútri

indoor adj. sálový, vnútorný
industrial adj. priemyelný
industry noun priemysel
inevitable adj. nevyhnutný

inevitably adv. nevyhnutne
infect verb nakaziť

infected adj. nakazený
infection noun infekcia, nákaza
infectious adj. nákazlivý
infl uence noun, verb vplyv, ovplyvňovať
inform verb informovať



Th
e 

O
xf

or
d 

30
00

 I, J, K, L

informal adj. neofi ciálny
information noun informácia
ingredient noun prísada
initial adj., noun počiatočný, počiatočné písmeno

initially adv. spočiatku, najprv
initiative noun iniciatíva, podnet
injure verb poraniť, poškodiť

injured adj. ranený
injury noun zranenie
ink noun atrament
inner adj. vnútorný
innocent adj. nevinný
inquiry noun informácia
insect noun hmyz
insert verb vlož iť
inside prep., adv., noun, adj. vnútri, vnútro
insist (on) verb trvať na (niečom)
install verb inštalovať
instance noun príklad, situácia

for instance napríklad
instead adv. namiesto toho

instead of namiesto (niečoho)
institute noun inštitút, ústav
institution noun inštitúcia, zavedenie
instruction noun pokyn, návod
instrument noun nástroj
insult noun, verb uráž ka, uraziť

insulting adj. uráž livý
insurance noun poistenie
intelligence noun inteligencia, spravodajská služ ba
intelligent adj. inteligentný
intend verb zamýšlať, mať v úmysle

intended adj. zamýšľaný, plánovaný
intention noun úmysel, zámer
interest noun, verb záujem, úrok, zaujímať

interesting adj. zaujímavý
interested adj. javiaci záujem

interior noun, adj. vnútrajšok, vnútorný
internal adj. vnútorný
international adj. medzinárodný
Internet noun Internet
interpret verb tlmočiť, interpretovať
interpretation noun výklad, vysvetlenie
interrupt verb prerušiť
interruption noun prerušenie
interval noun interval
interview noun, verb pohovor, mať pohovor, vypočúvať
into prep. do, v, vo
introduce verb predstaviť
introduction noun predstavenie, úvod
invent verb vynájsť
invention noun vynález
invest verb investovať
investigate verb vyšetrovať
investigation noun vyšetrovanie
investment noun investícia
invitation noun pozvánka
invite verb pozvať
involve verb zapliesť sa, zapojiť sa

involved in zapletený do
involvement noun účasť, zapojenie sa
iron noun, verb železo, žehlička
irritate verb dráždiť, podráždiť

irritating adj. znervózňujúci
irritated adj. podráždený, popudený

island noun ostrov
issue noun, verb vydanie, číslo, vydávať
it pron. to, ono

its adj. svoj,svoja, svoje
item noun bod, článok, polož ka
itself pron. sa, seba, sám, sama, samo
jacket noun bunda, sako
jam noun džem, zápcha, tlačenica
January noun (abbr. Jan.) január
jealous adj. ž iarlivý, závistlivý
jeans noun dž ínsy
jelly noun želé, rôsol
jewelry (Brit. jewellery) noun klenotníctvo
job noun zamestnanie
join verb spojiť, zaradiť sa
joint adj., noun kĺb, spoj

jointly adv. spoločne

joke noun, verb vtip, žartovať
journalist noun novinár
journey noun cesta
joy noun radosť
judge noun, verb sudca, súdiť
judgment (Brit. also  rozsudok, úsudok
judgement) noun  
juice noun šťava, džús
July noun (abbr. Jul.) júl
jump noun, verb skok, skákať
June noun (abbr. Jun.) jún
junior adj., noun mladší, junior
just adv. práve, presne tak, rovnako
justice noun spravodlivosť, súd
justify verb odôvodniť

justifi ed adj. oprávnený, ospravedlniteľný
keen adj. chtivý, vášnivý

keen on zapálený pre
keep verb uchovať, ponechať, udrž iavať
key noun, adj. kľúč, kláves
keyboard noun klávesnica
kick verb, noun kopnúť, kop
kid noun decko,drobec
kill verb zabiť

killing noun zabíjanie
kilogram (Brit. also  kilogram
kilogramme) noun  
kilometer (Brit.  kilometer
kilometre) noun 
kind adj., nj láskavý, druh

kindly adv. láskavo
unkind adj. neprívetivý, nevľúdny

kindness noun dobrosrdečnosť
king noun kráľ
kiss verb, noun pobozkať, bozk
kitchen noun kuchyňa
knee noun koleno
knife noun nôž
knit verb pliesť

knitted adj. pletený
knitting noun pletenie

knock verb, noun klopať, klopanie, úder
knot noun uzol
know verb vedieť

unknown adj. neznámy
well known adj. dobre známy, polulárny

knowledge noun vedomosti, znalosti
lab noun laboratórium
label noun, verb menovka, visačka
laboratory noun laboratórium
labor (Brit. labour) noun práca, pracovná sila
lack verb, noun nemať, nedostatok

lacking adj. nedostatočný
lady noun dáma, pani
lake noun jazero
lamp noun lampa
land noun, verb zem, pevnina, pristáť
landscape noun krajina
lane noun ulička, pruh, dráha, trasa
language noun jazyk
large adj. veľký

largely adv. z veľkej časti
last adj., noun, adv., verb posledný,zvyšok,naposledy,trvať
late adj., adv. neskorý, neskoro

later adj., adv. následný, posledný,neskôr
latest adj., noun najnovší, najmodernejší

latter adj., noun ten druhý, neskoršie obdobie
laugh verb, noun smiať sa, smiech
launch verb, noun vypustiť, vypustenie
law noun právo, zákon
lawyer noun advokát, právnik
lay verb polož iť
layer noun vrstva
lazy adj. lenivý
lead verb, noun viesť, vedenie, olovo, tuha

leading adj. popredný, hlavný
leader noun vodca
leaf noun list (stromu)
league noun liga, zväz, kategória
lean verb oprieť sa, nakloniť
learn verb učiť sa, dozvedieť sa
least adj., pron., adv. najmenší, najmenej
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at least aspoň, pri najmenšom
leather noun koža
leave verb odísť, opustiť

leave out vynechať
lecture noun prednáška
left noun, adj., adv. vľavo, ľavý
leg noun noha
legal adj. legálny, právny

legally adv. legálne
lemon noun citrón
lend verb pož ičať
length noun dĺž ka
less pron., adj., adv. menej, menší
lesson noun hodina, lekcia
let verb nechať, nech
letter noun list, písmeno
level noun, adj. úroveň, rovnako vysoký
library noun knižnica
licence  license oprávnenie
license  n, verb povolenie, povoliť, oprávniť
lid noun vrchnák, pokrievka
lie verb, noun klamať, ležať, klamstvo
life noun ž ivot
lift verb, noun dvíhať, výťah
light noun, adj., verb svetlo, svetlý, ľahký, zapáliť

lightly adv. ľahko
like verb, prep., conj. mať rád, páčiť sa, ako

unlike adj., prep. iný ako, odlišný
likely adj., adv. pravdepodobný, vhodný

unlikely adj. nepravdepodobný
limit noun, verb hranica, ohraničiť

limited adj. obmedzený
line noun čiara, rad, linka
link noun, verb spojenie, spájať
lip noun pera
liquid noun, adj. tekutina, tekutý
list noun, verb zoznam, vymenovať
listen (to) verb počúvať
literature noun literatúra
liter (Brit. litre) noun liter
little adj., pron., adv. malý, málo

a little adj., pron. trocha, troška
live adj., adv. ž ivý, ž ivo 
live verb ž iť, bývať

living adj. ž ijúci
lively adj. ž ivý, čulý
load noun, verb náklad, nalož iť

unload verb vylož iť
loan noun pôž ička
local adj. miestny

locally adv. miestne
locate verb lokalizovať

located adj. lokalizovaný
location noun poloha umiestnenie
lock noun, verb zámok, zamknúť
logic noun logika
logical adj. logický
lonely adj. osamelý
long adj., adv. dlhý, dlho
look verb, noun pozrieť, pohľad

look after starať sa
look at pozerať sa
look for hľadať
look forward to tešiť sa na

loose adj. voľný, uvoľnený
loosely adv. voľne

lord noun lord, pán
lorry noun nákladné auto
lose verb stratiť, prehrať

lost adj. stratený
loss noun strata
lot adj., pron., adv. veľa, veľmi

a lot (of) (also lots (of)) veľa (čoho)
loud adj., adv. hlasný

loudly adv. hlasno
love noun, verb láska, ľúbiť
lovely adj. milý
lover noun milenec
low adj., adv. nízky, nízko
loyal adj. lojálny, oddaný
luck noun šťastie
lucky adj. šťastný

unlucky adj. nešťastný
luggage noun batož ina
lump noun kus, hrudka
lunch noun obed
lung noun pľúca
machine noun stroj
machinery noun stroje
mad adj. šialený
magazine noun časopis
magic noun, adj. kúzlo, čarovný
mail noun, verb pošta, poslať
main adj. hlavný

mainly adv. prevažne
maintain verb udrž iavať, pokračovať
major adj. veľký, väčší
majority noun väčšina
make verb, noun robiť, tvoriť

make sth up vymyslieť
make-up noun líčenie
male adj., noun mužský, samčí, samec, muž
mall noun  nákupné stredisko
man noun muž, človek
manage verb riadiť, viesť
management noun riadenie, vedenie
manager noun manažér
manner noun spôsob, chovanie
manufacture verb, noun výroba, vyrábať

manufacturing noun výroba, vyrábanie
manufacturer noun výrobca
many adj., pron. mnoho, veľa (počitateľné)
map noun mapa
March noun (abbr. Mar.) marec
march verb, noun pochodovať, pochod
mark noun, verb známka, označiť
market noun trh

marketing noun marketing
marriage noun manželstvo
marry verb oženiť sa, vydať sa

married adj. ženatý, vydatá
mass noun, adj. kopa, masa, hromadný, masový
massive adj. masívny
master noun pán, majster, učiteľ
match noun, verb zápas, zápalka, hodiť sa, zladiť

matching adj. zodpovedajúci
mate noun, verb priateľ, spáriť sa
material noun, adj. materiál, materiálny
math (Brit. maths) noun matematika
mathematics noun matematika
matter noun, verb vec, zálež itosť, záležať, 
 mať význam
maximum noun, adj. maximum, maximálny
may modal verb smieť, možno
May noun máj
maybe adv. možno
mayor noun starosta
me pron. ma, mňa, mne, ja
meal noun jedlo
mean verb znamenať

meaning noun význam
means noun prostriedky, možnosť

by means of prostredníctvom
meanwhile adv. zatiaľ, medzitým
measure verb, noun merať, miera
measurement noun meranie, rozmer, miera
meat noun mäso
media noun médiá
medical adj. lekársky
medicine noun liek, medicína
medium noun, adj. stredný, priemerný
meet verb stretnúť, zoznámiť sa

meeting noun stretnutie, schôdzka
melt verb roztopiť
member noun člen
membership noun členstvo
memory noun pamäť

in memory of na pamiatku
mental adj. mentálny, duševný

mentally adv.   mentálne
mention verb zmieniť sa, hovoriť
menu noun menu, jedálny lístok
mere adj. púhy, obyčajný

merely adv. iba, len
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mess noun neporiadok, špina
message noun správa
metal noun kov
method noun metóda, spôsob
meter (Brit. metre) noun meter
mid adj. priemerný
midday noun poludnie
middle noun, adj. stred, prostredný
midnight noun polnoc
might modal verb mohol by, možno
mild adj. mierny
mile noun míľa
military adj. vojenský
milk noun mlieko
milligram (Brit. also  miligram
milligramme) noun
millimeter (Brit.  milimeter
millimetre) noun
mind noun, verb myslenie, vadiť
mine pron., noun môj, moja, mije, baňa
mineral noun minerál
minimum noun, adj. minimum, minimálny
minister noun minister
ministry noun ministerstvo
minor adj. menší, vedľajší
minority noun menšina
minute noun minúta
mirror noun zrkadlo
miss noun, verb minutie, minúť, cnieť, zmeškať

Miss noun slečna
missing adj. stratený, chýbajúci

mistake noun, verb chyba, mýliť sa, chybovať
mistaken adj. mylný, nesprávny

mix verb, noun miešať, zmes
mixed adj. zmiešaný

mixture noun zmes
mobile adj, noun mobilný, pohyblivý, 
 mobilný telefón
model noun model ,- ka
modern adj. moderný
mom noun mamička
moment noun moment, chvíľa
Monday noun (abbr. Mon.) pondelok
money noun peniaze
monitor noun, verb obrazovka, monitor
month noun mesiac (kalendárny)
mood noun nálada
moon noun mesiac
moral adj. morálny

morally adv. morálne
more adj., pron., adv. viac
moreover adv. okrem toho, popritom
morning noun ráno
most adj., pron., adv. najviac, naj-, väčšina
mostly adv. väčšinou
mother noun matka
motion noun pohyb
motor noun motor
motorcycle  motocykel
(also motorbike) noun 
mount noun, verb vrch, pahorok, stúpať, namontovať
mountain noun hora
mouse noun myš
mouth noun ústa
move noun, verb pohyb, hýbať sa

moving adj. dojemný, pohybujúci sa
movement noun pohyb
movie noun  fi lm, kino
movie theater noun  kino
Mr. abrev Pán
Mrs. abrev Pani
Ms. abrev pani, slečna
much adj., pron., adv. veľa, oveľa, veľmi
mud noun blato
multiply verb násobiť, rozmnožovať
mum  mom  mamička
murder noun, verb vražda, vraždiť
muscle noun sval
museum noun múzeum
music noun hudba
musical adj. hudobný
musician noun hudobník

must modal verb musieť
my adj. môj, moja, moje
myself pron. sa, seba, sám
mysterious adj. záhadný
mystery noun záhada
nail noun necht, klinec
naked adj. nahý
name noun, verb meno,pomenovať
narrow adj. úzky
nation noun národ
national adj. národný
natural adj. prírodný, prirodzený

naturally adv. prirodzene
nature noun príroda,povaha, podstata
navy noun vojenské loďstvo
near adj., adv., prep. blízky, blízko
nearby adj., adv. vedľajší, vedľa
nearly adv. skoro
neat adj. čistý, úhľadný

neatly adv. úhľadne
necessary adj. nutný

necessarily adv. nutne
unnecessary adj. zbytočný, nepotrebný

neck noun krk
need verb, noun potrebovať, potreba
needle noun ihla
negative adj. záporný
neighbor  sused
(Brit. neighbour) noun 
neighborhood  susedstvo
(Brit. neighbourhood) noun  
neither adj., pron., adv. ž iadny, tiež nie, ani
nephew noun synovec
nerve noun nerv
nervous adj. nervózny

nervously adv. nervózne
nest noun, verb hniezdo
net noun sieť
network noun sieť
never adv. nikdy
nevertheless adv. napriek tomu, predsa len
new adj. nový
newly adv. nedávno, práve
news noun správy
newspaper noun noviny
next adj., adv., noun ďalší, potom, budúci, vedľa

next to prep. vedľa, hneď po
nice adj. príjemný, pekný

nicely adv. pekne, príjemne
niece noun neter
night noun noc
no adj., interj. nie, ž iadny, nijaký
nobody  no one nikto
noise noun hluk
noisy adj. hlučný

noisily adv. hlučne
non- prefix ne-
none pron. ž iadny
nonsense noun nezmysel
no one (also nobody) pron. nikto
nor conj., adv. ani
normal adj., noun normálny, štandard

normally adv. normálne
north noun, adj., adv. sever, severný, severne
northern adj. severný, severský
nose noun nos
not adv. nie
note noun, verb poznámka, odkaz, zapísať
nothing pron. nič
notice noun, verb oznámenie, všimnúť si

take notice of všímať si
noticeable adj. viditeľný
novel noun román
November noun (abbr. Nov.) november
now adv. teraz
nowhere adv. nikde, nikam
nuclear adj. jadrový
number noun číslo
nurse noun zdravotná sestra
nut noun orech
obey verb poslúchať
object noun, verb predmet, cieľ, namietať
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objective adj., noun objektívny, cieľ
observation noun pozorovanie
observe verb pozorovať
obtain verb obdržať, získať
obvious adj. očividný

obviously adv. očividne
occasion noun prílež itosť, udalosť
occasionally adv. prílež itostne
occupy verb zabrať, obsadiť

occupied adj. zamestnaný, zaneprázdnený
occur verb stať sa, vyskytovať sa
ocean noun oceán
o’clock adv. hodín (koľko)
October noun (abbr. Oct.) október
odd adj. zvláštny, nepárny

oddly adv. zvláštne, čudne
of prep. od, z, patriaci k
off adv., prep. preč, voľno, z, od
offense (Brit. offence) noun uráž ka
offend verb uraziť
offensive adj. uráž livý
offer verb, noun ponúknuť, ponuka
offi ce noun kancelária, úrad
offi cer noun policaj, dôstojník, úradník
offi cial adj., noun úradný, ofi ciálny

offi cially adv. ofi ciálne
often adv. často
oh interj. ó, och
oil noun olej
OK (also okay) adj., adv., interj. dobý, dobre, súhlas
old adj. starý
old-fashioned adj. staromódny
on adv., prep. na, v do, o
once adv., conj. raz, kedysi, len čo
one noun, adj., pron. jeden, jedna, jedno, ten, 
 tá to, človek
one another  each other jeden druhého
onion noun cibuľa
only adv., adj. jediný, len, iba
onto prep. na, smerom ku
open adj., verb otvorený, otvoriť

openly adv. otvorene
opening noun otvor, otvorenie, premiéra

operate verb fungovať, operovať
operation noun operácia, prevádzka
opinion noun názor
opponent noun odporca
opportunity noun prílež itosť
oppose verb byť proti

opposed to adj. v  protiklade s
opposing adj. protichodný

opposite adj., prep., adv., noun opačný, opak, naproti
opposition noun odpor, protivník, opozícia
option noun možnosť
or conj. alebo
orange noun, adj. pomaranč, pomarančový, oranžový
order noun, verb rozkaz, poriadok, objednávka,
 objednať,nariadiť

in order to aby, kvôli
ordinary adj. obyčajný
organ noun orgán
organization (Brit. also -isation) organizácia
noun    
organize (Brit. also -ise) verb organizovať

organized adj. organizovaný, výkonný
origin noun pôvod
original adj., noun originál, pôvodný

originally adv. pôvodne
other adj., pron. druhý, ostatní
otherwise adv. inak
ought to modal verb mal by
our adj. náš

ours pron. náš
ourselves pron. sa, seba, my sami, sami
out (of) adv., prep. vonku, preč, mimo, bez
outdoors adv. vonku, mimo domu

outdoor adj. konaný vonku
outer adj. vonkajší
outline noun, verb náčrt, načrtnúť
output noun produkcia, tvorba
outside noun, adj., prep., adv. von, vonku, vonkajší
outstanding adj. vynikajúci, nesplatený

oven noun rúra
over adv., prep. nad, hore, cez
overall adj., adv. celkocý, súhrnný, celkove
overcome verb premôcť, prekonať
owe verb dlhovať
own adj., pron., verb vlastný, mať, vlastniť
owner noun majiteľ
pace noun krok
pack verb, noun balíček, baliť
package noun, verb balík, balíčkovať

packaging noun balenie, obal
packet noun krabička, balíček
page noun  strana
pain noun bolesť
painful adj. bolestivý
paint noun, verb farba, farbiť, maľovať

painting noun maľba, maľovanie
painter noun maliar
pair noun pár
palace noun palác
pale adj. bledý
pan noun panvica
panel noun panel, doska
pants noun nohavice
paper noun papier
parallel adj. rovnobežný, podobný
parent noun rodič
park noun, verb park, parkovať
parliament noun parlament
part noun časť, diel, účasť

take part (in) zúčastniť sa na
particular adj. jednotlivý, osobitný

particularly adv. obzvlášť
partly adv. čiastočne
partner noun parner, spoločník
partnership noun partnerstvo
party noun večierok, oslava, strana
pass verb prechádzať, predávať, schváliť

passing adj., noun odchod, plynutie, 
 prechodný, pominuteľný
passage noun priechod, chodba, úryvok
passenger noun cestujúci
passport noun cestovný pas
past adj., noun, prep., adv. minulý, minulosť, za, preč
path noun chodník, cesta
patience noun trpezlivosť
patient noun, adj. pacient, trpezlivý
pattern noun vzor, vzorka
pause noun, verb prestávka, pauza, odmlčať sa, 
 zastaviť
pay noun, verb plat, platiť
payment noun splátka, odmena
peace noun mier, pokoj
peaceful adj. pokojný
peak noun vrchol, štít
pen noun pero
pence noun penny, haliere, centy
pencil noun ceruzka
penny noun penny, halier
pension noun dôchodok, penzia
people noun ľudia
pepper noun čierne korenie, paprika
per prep. na,za
percent 
(also per cent) noun, adj., adv.   percento, percentný
perfect adj. perfektný, dokonalý

perfectly adv. bezchybne
perform verb urobiť, hrať
performance noun predstavenie
performer noun účinkujúci
perhaps adv. snáď,asi
period noun obdobie, doba, éra
permanent adj. trvalý, stály

permanently adv. stále
permission noun dovolenie, súhlas
permit verb dovoliť
person noun osoba
personal adj. osobný, súkromný

personally adv. osobne
personality noun osobnosť
persuade verb presvedčiť
pet noun domáce zvieratko



Th
e 

O
xf

or
d 

30
00

 P 

petrol noun benzín
phase noun fáza, etapa
philosophy noun fi lozofi a
phone  telephone telefón
photo noun fotografi a
photocopy verb, noun okopírovať, fotokópia
photograph noun, verb  fotografi a, fotografovať
photographer noun fotograf
photography noun fotografovanie
phrase noun slovné spojenie, fráza
physical adj. telesný, fyzický,fyzikálny

physically adv. fyzicky
physics noun fyzika
piano noun klavír
pick verb vybrať si, trhať

pick sth up zodvihnúť, vyzdvihnúť
picture noun obraz
piece noun kus
pig noun prasa
pile noun, verb kopa, hromada, dať na kopu
pill noun tabletka
pilot noun pilot
pin noun, verb špendlík, prišpendliť
pink adj., noun ružový, ružové oblečenie
pint noun pinta, polliter piva
pipe noun rúra, fajka, píšťala
pitch noun ihrisko, smola, výška, stupeň
pity noun škoda, ľútosť
place noun, verb miesto, umiestniť, polož iť

take place zúčastniť sa
plain adj. jednoduchý, všedný
plan noun, verb plán, plánovať

planning noun plánovanie
plane noun lietadlo
planet noun planéta
plant noun, verb rastlina, sadiť
plastic noun, adj. plast, plastový
plate noun tanier, doska, štítok
platform noun nástupište
play noun, verb hra, hrať
player noun hráč
pleasant adj. príjemný

pleasantly adv. príjemne
unpleasant adj. nepríjemný

please verb, interj. vyhovieť, chcieť, prosím
pleasing adj. pôvabný, atraktívny
pleased adj. potešený

pleasure noun potešenie,radosť
plenty pron., adv. veľa, mnoho, hojnosť
plot noun, verb zápletka, parcela, intrigovať, 
 zakresliť
plug noun zástrčka, zásuvka
plus prep., conj., adj., noun plus, plusový, výhoda, nad
p.m. (also P.M.) abbr. popoludní
pocket noun vrecko
poem noun báseň
poetry noun poézia
point noun, verb bod, zmysel, ukázať, namieriť

pointed adj. špicatý
poison noun, verb jed, otráviť
poisonous adj. jedovatý
pole noun pól, tyč
police noun polícia
policy noun politika
polish verb, noun vyleštiť,lesk
polite adj. zdvorilý, slušný

politely adv. zdvorilo, slušne
political adj. politický

politically adv. politicky
politician noun politik
politics noun politika
pollution noun znečistenie
pool noun bazén
poor adj. chudobný, úbohý
pop noun, verb pop, buchnutie
popular adj. populárny
population noun obyvateľstvo
port noun prístav
pose verb, noun tváriť sa, vystupovať, postoj, póza
position noun pozícia, poloha
positive adj. kladný, pozitívny
possess verb vlastniť

possession noun majetok
possibility noun možnosť
possible adj. možný

possibly adv. možno
post noun, verb pošta, poslať
post offi ce noun poštový úrad
pot noun hrniec
potato noun zemiak
potential adj., noun potenciálny, potenciál

potentially adv. potenciálne,teoreticky
pound noun libra
pour verb liať, vyliať
powder noun prášok, púder
power noun sila, moc
powerful adj. výkonný, mocný, vlyv
practical adj. praktický, už itočný

practically adv. prakticky, skutočne
practice noun prax, cvičenie, tréning
practice (Brit. practise) verb cvičiť, praktizovať
praise verb, noun velebiť, chvála
prayer noun modlitba
precise adj. presný, precízny

precisely adv. presne,precízne
predict verb predpovedať
prefer verb uprednostňovať
preference noun prednosť
pregnant adj. tehotná
premises noun komplex budov, areál, predpoklad
preparation noun príprava
prepare verb pripraviť
prepared adj. pripravený

presence noun prítomnosť
present adj., noun, verb prítomný, súčasný, darček, 
 prezentovať
presentation noun prezentácia
preserve verb chrániť, uchovať
president noun prezident, predseda
press noun, verb tlač,stisk, lis, tlačiť
pressure noun tlak, nátlak
presumably adv. pravdepodobne
pretend verb predstierať
pretty adv., adj. pekne, pomerne, pekný
prevent verb zabrániť
previous adj. predošlý

previously adv. predtým
price noun cena
pride noun pýcha, hrdosť
priest noun kňaz
primary adj. prvoradý, základný

primarily adv. v prvom rade, najmä
prime minister noun predseda vlády
prince noun princ
princess noun princezná
principle noun princíp, zásada
print verb, noun tlač, písmo, vydať, vytlačiť

printing noun tlačenie
printer noun tlačiar, tlačiareň
prior adj. predchádzajúci
priority noun prednosť, priorita
prison noun väzenie
prisoner noun väzeň
private adj. súkromný

privately adv. súkromne
prize noun výhra, odmena
probable adj. pravdepodobný

probably adv. pravdepodobne
problem noun problém
procedure noun postup
proceed verb pokračovať, postupovať
process noun, verb proces, postup, spracovať
produce verb vyrábať, produkovať
producer noun výrobca, producent
product noun výrobok
production noun výroba
profession noun povolanie, profesia
professional adj., noun odborný, odborník
professor noun profesor
profi t noun zisk, zárobok
program noun, verb program, programovať
program (Brit.  program
programme) noun  
progress noun, verb pokrok, postupovať, robiť pokroky
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project noun, verb projekt, projektovať, navrhnúť
promise noun, verb sľub, sľúbiť
promote verb povýšiť, podporovať
promotion noun povýšenie
prompt adj., verb pohotový, presne

promptly adv. ihneď, okamž ite
pronounce verb vyslovovať
pronunciation noun výslovnosť
proof noun dôkaz
proper adj. správny, patričný

properly adv. správne
property noun vlastníctvo, majetok
proportion noun časť
proposal noun návrh
propose verb navrhnúť
prospect noun vyhliadka, nádej
protect verb chrániť
protection noun ochrana
protest noun, verb protest, protestovať
proud adj. pyšný, hrdý

proudly adv. hrdo
prove verb dokázať
provide verb poskytnúť, postarať sa

provided  za predpokladu,
(also providing) conj.   pod podmienkou, ak
pub noun hostinec, krčma
public adj., noun verejný, verejnosť

in public verejne
publicly adv. verejne

publication noun publikovanie, publikácia
publicity noun propagácia, publicita
publish verb vydať, zverejniť

publishing noun nakladateľské podnikanie
pull verb, noun ťahať, potiahnutie
punch noun, verb úder päsťou, udierať
punish verb trestať
punishment noun trest
pupil noun ž iak
purchase noun, verb kúpa, kúpiť
pure adj. čistým rýdzi

purely adv. čisto, výhradne
purple adj., noun purpurový, purpur
purpose noun účel, funkcia

on purpose úmyselne
pursue verb prenasledovať,venovať sa
push noun, verb tlačenie, tlačiť
put verb polož iť

put sth on obliecť, zapnúť, nabrať
put sth out odstaviť, zahasiť,vypnúť

qualifi cation noun oprávnenie, kvalifi kácia
qualify verb oprávniť, získať oprávnenie

qualifi ed adj. kvalifi kovaný
quality noun vlastnosť, akosť, kvalita
quantity noun množstvo
quarter noun štvrtina, štvrť
queen noun kráľovna
question noun, verb otázka, oýtať sa
quick adj. rýchly

quickly adv. rýchlo
quiet adj. tichý, pokojný

quietly adv. ticho
quit verb skončiť, odísť
quite adv. celkom, úplne
quote verb citovať
race noun, verb preteky, pretekať

racing noun pretekársky
radio noun rádio
rail noun koľajnice
railroad (Brit. railway) noun železnica
rain noun, verb dáž ď, pršať
raise verb zvýšiť, pestovať, chovať, vychovať
range noun rozsah, výber, dostrel
rank noun, verb rad, hodnosť, trieda, 
 hodnotiť, zoradiť
rapid adj. rýchly

rapidly adv. rýchlo
rare adj. vzácny, zriedkavý

rarely adv. zriedkavo
rate noun, verb počet, pomer, poplatok, hodnotiť
rather adv. dosť

rather than skôr než, radšej
raw adj. surový

reach verb dosiahnuť
react verb reagovať
reaction noun reakcia
read verb čítať

reading noun čítanie
reader noun čitateľ
ready adj. pripravený, hotový
real adj. skutočný, pravý

really adv. v skutočnosti
realistic adj. realistický
reality noun skutočnosť
realize (Brit. also -ise) verb uvedomiť si
really adv v skutočnosti
rear noun, adj. zadná časť, zadný
reason noun dôvod, príčina
reasonable adj. rozumný, primeraný

reasonably adv. rozumne, primerane
unreasonable adj. nerozumný

recall verb vybaviť si, spomenúť
receipt noun potvrdenka, paragón
receive verb dostať, prijať
recent adj. nedávny

recently adv. nedávno
reception noun recepcia
reckon verb odhadovať, pokladať
recognition noun poznanie, uznanie
recognize (Brit. also -ise) verb spoznať, uznať
recommend verb doporučiť
record noun, verb záznam, nahrávka, nahrať

recording noun nahrávka, záznam
recover verb zotaviť sa, regenerovať
red adj., noun červený, červená farba
reduce verb zníž iť
reduction noun zníženie
refer to verb hovoriť o, vzťahovať sa
reference noun zmienka, referencia
refl ect verb odrážať
reform verb, noun napraviť, reforma
refrigerator noun chladnička
refusal noun odmietnutie
refuse verb odmietnuť
regard verb, noun považovať, váž iť si, ohľad

regarding prep. týkajúci sa
region noun kraj, oblasť, región
regional adj. regionálny, oblastný
register noun, verb zoznam, zapísať
regret noun, verb ľútosť, ľutovať
regular adj. pravidelný, zvyčajný

regularly adv. pravidelne
regulation noun predpis, nastavenie
reject verb odmietnuť
relate verb týkať sa

related (to) adj. týkajúci sa (čoho)
relation noun príbuznosť, vzťahy
relationship noun vzťah, spojenie, príbuzenstvo
relative noun, adj. príbuzný, člen rodiny

relatively adv. pomerne
relax verb uvoľniť sa

relaxed adj. uvoľnený
relaxing adj. uvoľňujúci

release verb, noun uvošniť, prepustiť
relevant adj. vzťahujúci sa na, dôlež itý
relief noun úľava
religion noun náboženstvo
religious adj. náboženský, pobožný
rely on verb spoliehať sa na
remain verb zostať

remaining adj. zvyšný
remains noun zvyšky,pozostatky

remark verb, noun poznamenať, poznámka
remarkable adj. pozoruhodný

remarkably adv. pozoruhodne
remember verb pamätať si
remind verb pripomenúť
remote adj. vzdialený, diaľkový
removal noun odstránenie, sťahovanie
remove verb odstrániť, presťahovať
rent noun, verb nájomné, prenajať

rented adj. prenajatý
repair verb, noun opraviť, oprava
repeat verb opakovať

repeated adj. opakovaný
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repeatedly adv. opakovane
replace verb vymeniť, nahradiť
reply verb, noun odpovedať, odpoveď
report verb, noun hlásiť, referovať, spríva, 
 vysvedčenie
represent verb zastupovať, znázorniť
representative adj., noun reprezentatívny, 
 obchodný zástupca
reproduce verb reprodukovať, množ iť sa
reputation noun povesť
request noun, verb prosba, ž iadosť
require verb potrebovať, zachrániť
requirement noun pož iadavka
rescue verb, noun záchrana, zachrániť
research noun výskum
reservation noun rezervácia, objednanie, výhrada
reserve verb, noun rezerva, rezervovať
resident noun, adj. občan, sídliaci
resist verb odolať, vzdorovať
resistance noun odpor, odolnosť
resolve verb rozhodnúť sa, vyriešiť
resort noun letovisko, útočište
resource noun zdroj, zásoba, prostriedky
respect noun, verb rešpekt, úcta, rešpektovať, váž iť si
respond verb odpovedať, reagovať
response noun reakcia, odpoveď
responsibility noun zodpovednosť
responsible adj. zodpovedný
rest verb, noun odpočívať, odpočinok, zvyšok

the rest tí ostatní
restaurant noun reštaurácia
restore verb reštaurovať, 
 uviesť do pôvodného stavu
restrict verb obmedziť

restricted adj. obmedzený, neprístupný
restriction noun obmedzenie
result noun, verb výsledok, vyplynúť
retain verb ponechať, udržať si
retire verb odísť do dôchodku

retired adj. na dôchodku, vo výsluž be
retirement noun dôchodok
return verb, noun vrátiť, návrat
reveal verb odhaliť
reverse noun, verb opak, rub, obrátiť, cúvať
review noun, verb posudok, prehliadka, preskúmať, 
 preskúšať
revise verb kontrolovať, zopakovať
revision noun korekcia, opakovanie
revolution noun revolúcia
reward noun, verb odmena, odmeniť
rhythm noun rytmus
rice noun ryža
rich adj. bohatý
rid verb zbaviť sa

get rid of zbaviť sa (čoho)
ride noun, verb jazda, jazdiť

riding noun jazdectvo
rider noun jazdec
ridiculous adj. smiešny
right adj., adv., noun pravý, správny, právo

rightly adv. správne, oprávnene
ring noun, verb kruh, ring, prsteň, zvoniť
rise verb, noun stúpať,vzostup
risk noun, verb riziko, riskovať

rival noun, adj. rival, súper, konkurenčný
river noun rieka
road noun cesta
rob verb vylúpiť, okradnúť
rock noun skala, balvan
role noun úloha
roll noun, verb rožok, zvitok, kotúlať sa, zvinúť
romantic adj. romantický
roof noun strecha
room noun izba, priestor
root noun koreň
rope noun lano
rough adj. drsný, hrubý

roughly adv. hrubo
round adv., prep., adj., noun dookola,za,guľatý,kolo, séria

rounded adj. guľatý,zaoblený
route noun cesta, trasa, dráha
routine noun, adj. rutina, bežná prax

row /r@U/ noun rad, hádka
royal adj. kráľovský
rub verb trieť, šúchať
rubber noun guma, kaučuk
rubbish noun odpadky, smeti, nezmysel
rude adj. hrubý, sprostý

rudely adv. hrubo
ruin noun, verb ruina, zruinovať, skaziť

ruined adj. zrúcaný, rozpadnutý
rule noun, verb prpavidlo, vládnuť
ruler noun vládca, pravítko
rumor (Brit. rumour) noun klebeta
run verb, noun bežať, beh

running noun behanie
runner noun bežec
rural adj. vidiecky
rush verb, noun ponáhľať sa, zhon
sack noun, verb vrece, vyhodiť
sad adj. smutný

sadly adv. smutne
sadness noun smútok
safe adj. bezpečný

safely adv. bezpečne
safety noun bezpečnosť
sail noun, verb plavba, plaviť sa

sailing noun plachtenie
sailor noun námorník
salad noun šalát
salary noun plat
sale noun predaj, aukcia
salt noun soľ
salty adj. slaný
same adj., pron. rovnaký, rovnako
sample noun ukáž ka, vzorka
sand noun piesok
satisfaction noun spokojnosť
satisfy verb uspokojiť

satisfi ed adj. spokojný
satisfying adj. uspokojivý, uspokojujúci

Saturday noun (abbr. Sat.) sobota
sauce noun omáčka
save verb zachrániť, šetriť

saving noun úspora, záchrana
say verb povedať, hovoriť
scale noun stupnica, mierka, šupina
scare verb, noun zdesenie, vydesiť

scared adj. vydesený
scene noun scéna, výjav,výstup
schedule noun, verb rozvrh, naplánovať, rozvrhnúť
scheme noun schéma, plán
school noun škola
science noun vedec
scientifi c adj. vedecký
scientist noun vedec
scissors noun nožnice
score noun, verb skóre, stav, skórovať, získať bod
scratch verb, noun škrabať, poškrabať, škrabanec, ryha
scream noun, verb výkrik, kričať, zarevať
screen noun obrazovka, záves
screw noun, verb skrutka, skrutkovať
sea noun more
seal noun, verb pečať, tuleň, zapečatiť
search verb, noun pátranie, hladať, pátrať
season noun ročné obdobie, sezóna
seat noun sedadlo, sídlo
second adj., pron., adv., noun druhý, sekunda
secondary adj. druhoradý, druhého stupňa
secret adj., noun tajný, tajomstvo

secretly adv. tajne, potajomky
secretary noun sekretárka, tajomník
section noun časť, úsek, diel
sector noun sektor, zóna,odvetvie
secure adj., verb bezbečný, zabezpečiť
security noun bezpečnosť
see verb vidieť, chápať
seed noun semeno, zárodok
seek verb hľadať
seem verb zdať sa, vyzerať
select verb vybrať
selection noun výber
self noun ja, vlastná osoba
sell verb predávať
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senate noun senát
senator noun senátor
send verb poslať
senior adj., noun starší
sense noun zmysel, pocit
sensible adj. rozumný, múdry
sensitive adj. citlivý
sentence noun veta, trest, rozsudok
separate adj., verb jednotlivý, rozdeliť

separated adj. oddelený, odlúčený
separately adv. oddelene

separation noun rozdelenie
September noun (abbr. Sept.)    september
series noun rad, séria
serious adj. vážny, skutočný

seriously adv. vážne
servant noun sluha, slúž ka
serve verb podávať, slúž iť
service noun služ ba, obsluha
session noun zasadanie, schôdzka
set noun, verb sada, určiť, polož iť
settle verb usadiť sa
several adj., pron. niekoľko, zopár
severe adj. krutý, ťaž ký

severely adv. vážne,prísne
sew verb šiť, prišiť

sewing noun šitie
sex noun pohlavie, pohlavný styk
sexual adj. pohlavný

sexually adv. pohlavne
shade noun tieň, odtieň
shadow noun tieň, prítmie
shake verb, noun triasť, triaška, zatrepanie, koktail
shall modal verb modálne sloveso použ ívané s 1. os.
  jed. a množ. čísla na vyjadrenie 
 bud. času, v otázkach 
 pri prednesení návrhu
shallow adj. plytký
shame noun hanba
shape noun, verb tvar, tvarovať

shaped adj. tvarovaný
share verb, noun podiel, deliť
sharp adj. ostrý, prísny, prenikavý

sharply adv. ostro
shave verb holiť sa
she pron. ona, tá
sheep noun ovca
sheet noun list, plát, prestieradlo
shelf noun polica
shell noun škrupína, lastúra, kostra
shelter noun, verb úkryt, prístrešok, chrániť, ukryť sa
shift verb, noun zmena, striedanie, posunúť, 
 preradiť
shine verb svietiť
shiny adj. lesklý
ship noun loď
shirt noun košeľa
shock noun, verb čok, otriasť, šokovať

shocking adj. otrasný, strašný
shocked adj. v šoku, šokovaný

shoe noun topánka
shoot verb strieľať

shooting noun streľba
shop noun, verb obchod, nakupovať

shopping noun nákup, nakupovanie
short adj. krátky, malý

shortly adv. čoskoro, stručne
shot noun výstrel, hod, záber
should modal verb mal by
shoulder noun rameno, plece
shout noun, verb krik, kričať
show noun, verb výstava, hra, ukázať
shower noun sprcha, dáž ď, prehánka
shut verb, adj. zavrieť, zavretý
shy adj. nesmelý, bojazlivý
sick adj. chorý

be sick vracať, dáviť
feel sick cítiť sa zle na vracanie

side noun strana
sideways adv., adj. bokom, šikmo, bočný
sight noun zrak,pohľad
sign noun, verb nápis,znak, podpísať

signal noun, verb signál, vzsielať signály
signature noun podpis
signifi cant adj. významný, podstatný

signifi cantly adv. významne, podstatne
silence noun ticho, mlčanie
silent adj. tichý, nemý, mlčanlivý
silk noun hodváb
silly adj. hlúpy
silver noun, adj. striebro, strieborný
similar adj. podobný

similarly adv. podobne
simple adj. ľahký, jednoduchý

simply adv. jednoducho, len
since conj., prep., adv. odvtedy, čo, od
sincere adj. úprimný, skutočný

sincerely adv. úprimne
Yours sincerely S úprimným pozdravom.

sing verb spievať
singing noun spev

singer noun spevák
single adj. jednotlivý, slobodný
sink verb potopiť, klesať
sir noun pán
sister noun sestra
sit verb sedieť

sit down posadiť sa
site noun stavebné miesto, miesto
situation noun situácia, umiestnenie
size noun veľkosť

-sized s danou veľkosťou
skillful (Brit. skilful) adj. šikovný, zručný

skillfully (Brit. skilfully) adv.  zručne
skill noun schopnosť, zručnosť, kvalifi kácia

skilled adj. zručný, odborný, kvalifi kovaný
skin noun koža, šupka
skirt noun sukňa
sky noun obloha
sleep noun, verb spať
sleeve noun rukáv, obal
slice noun, verb plátok
slide verb kĺzať, šmýkať
slight adj. ľahký, malý

slightly adv. trocha
slip verb pošmyknúť sa
slope noun, verb sklon, svah, klesať
slow adj. pomalý

slowly adv. pomaly
small adj. malý
smart adj. bystrý, elegantný
smash verb, noun prudký úder, rana, roztrieskať, 
 rozbiť
smell noun, verb čuch, pach, vôňa, cítiť
smile noun, verb úsmev, usmiať sa
smoke verb, noun dym, fajčiť, dymiť, údiť

smoking noun fajčenie
smooth adj. hladký, jemný, pokojný

smoothly adv. hladko
snake noun had
snow noun, verb sneh, snež iť
so adv., conj. tak, a tak

so that aby, takže
soap noun mydlo
social adj. sociálny, spoločenský

socially adv. spoločensky
society noun spoločnosť
sock noun ponož ka
soft adj. mäkký, jemný

softly adv. jemne, zľahka
software noun softvér
soil noun pôda, zem
soldier noun vojak
solid adj., noun pevný, pevná látka
solution noun riešenie, roztok
solve verb riešiť, rozriešiť
some adj., pron. niektorý, nejaký, niekoľko, trocha
someone (also somebody) pron.  niekto
somehow adv. nejako
something pron. niečo
sometimes adv. niekedy
somewhat adv. trochu, máličko
somewhere adv. niekde
son noun syn
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song noun pieseň
soon adv. skoro, zanedlho

as soon as akonáhle, len čo
sore adj. boľavý, háklivý
sorry adj. zarmútený, ľutujúci
sort noun, verb druh, triediť
soul noun duša
sound noun, verb zvuk, znieť
soup noun polievka
sour adj. kyslý
source noun zdroj, prameň, pôvod
south noun, adj., adv. juh, južný, južne
southern adj. južný
space noun priestor, miesto, vesmírny priestor
spare adj., noun náhradný, súčiastka
speak verb hovoriť

spoken adj. hovorený, hovorový
speaker noun hovorca, reproduktor
special adj. výnimočný, špeciálny

specially adv. obzvlášť, špeciálne
specialist noun špecialista
specifi c adj. presný, špecifi cký

specifi cally adv. kontrétne, výhradne
speech noun reč, prejav
speed noun rýchlosť
spell noun, verb hláskovať

spelling noun pravopis, hláskovanie
spend verb míňať, tráviť
spice noun korenie
spicy adj. okorenený, ostrý
spider noun pavúk
spin verb točiť
spirit noun duch
spiritual adj. duchovný
spite noun nenávisť, zlá vôľa

in spite of napriek tomu, navzdory
split verb, noun rozdeliť, rozpor
spoil verb pokaziť, rozmaznať
spoken  speak hovorená hovoriť
spoon noun lyž ica
sport noun šport
spot noun škvrna, bodka, miesto
spray noun, verb rozprašovať, postrek
spread verb roztrieť, rozšíriť
spring noun jar, prameň, pruž ina, skok
square adj., noun štvorcový, štvorec
squeeze verb, noun stlačiť, vyžmýkať, stisk
stable adj., noun stajňa
staff noun zbor, personál
stage noun javisko, štádium, etapa
stair noun schody
stamp verb, noun poštová znamka, nálepka, pečiatka
stand noun, verb stojan, stáť, postoj

stand up postaviť sa
standard noun, adj. úroveň, jednotka, štandardný
star noun, verb hviezda, hrať hlavnú plohu
stare verb, noun hladieť, civieť, uprený pohľad
start noun, verb začiatok, štart, začať, štartovať
state noun, adj., verb stav, štát, štátny,vyhlásiť
statement noun vyhlásenie
station noun stanica, stanovisko
statue noun socha
status noun postavenie
stay verb, noun zostať, bývať, pobyt
steady adj. pevný, stály

steadily adv. pravidelne, vytrvalo
unsteady adj. nepevný, nestály

steal verb kradnúť
steam noun para
steel noun oceľ
steep adj. strmý

steeply adv. príkro
steer verb riadiť, viesť
step verb, noun vkročiť, krok, schod
stick noun, verb palica, nálepka, nalepiť, uviaznuť

stick out vytŕčať
sticky adj. lepkavý
stiff adj. tuhý

stiffl y adv. meravo
still adv., adj. tichý, pokojný, ticho, pokojne
sting noun, verb ž ihadlo, bodnutie, štípať, bodať
stir verb miešať

stock noun zásoba, sklad, akcia
stomach noun žalúdok
stone noun kameň
stop verb, noun zastaviť, zastávka, bodka
store noun, verb obchod, uskladniť
storm noun búrka
story noun príbeh, historka
stove noun pec, sporák
straight adj., adv. rovný, priamo
strain noun napätie
strange adj. cudzí, zvláštny

strangely adv. zvláštne, cudzo
stranger noun cudzí človek
strategy noun stratégia, taktika
stream noun potok, prúd
street noun ulica
strength noun sila
stress noun, verb stres, dôraz, prízvuk, stresovať, 
 zdôrazniť

stressed adj. vystresovaný, prízvučný
stretch verb natiahnuť
strict adj. prísny

strictly adv. prísne
strike noun, verb štrajk, úder, zasiahnuť, udrieť

striking adj. nápadný
string noun povraz, šnúra
strip verb, noun pruh, pás
stripe noun pruh, prúžok

striped adj. pruhovaný, pásikovaný
stroke noun, verb úder, zásah, pohladenie, pohladiť
strong adj. silný, zdatný

strongly adv. silne
structure noun stavba
struggle verb, noun zápasiť, zmietať sa, boj
student noun študent, ž iak
studio noun štúdio, ateliér
study noun, verb štúdium, pracovňa, študovať
stuff noun veci
stupid adj. hlúpy
style noun štýl, móda
subject noun predmet, téma, dôvod
substance noun hmota,látka
substantial adj. hmotný, podstatný, značný

substantially adv. značne, podstatne
substitute noun, verb náhradník, nahradiť
succeed verb mať úspech
success noun úspech
successful adj. úspešný

successfully adv. úspešne
unsuccessful adj. neúspešný

such adj., pron. taký, podobný, 
such as ako taký, to, čo

suck verb sať, cmúlať
sudden adj. náhly

suddenly adv. náhle
suffer verb trpieť

suffering noun utrpenie
suffi cient adj. dostatočný

suffi ciently adv. dostatočne, dosť
sugar noun cukor
suggest verb navrhnúť
suggestion noun návrh, nápad
suit noun, verb oblek, kostým, vyhovovať, pristať

suited adj. vhodný, vyhovujúci
suitable adj. vhodný, vyhovujúci
suitcase noun kufor
sum noun suma, súčet, počty
summary noun zhrnutie, stručný obsah
summer noun leto
sun noun slnko
Sunday noun (abbr. Sun.) nedeľa
superior adj. vyšší, nadriadený, mimoriadny
supermarket noun supermarket
supply verb, noun dodávať, zásobovať, dodávanie,
  zásobovanie
support verb, noun podporiť, podpora
supporter noun priaznivec
suppose verb domnievať sa, predpokladať
sure adj., adv. istý, iste

make sure uistiť sa
surely adv. určite, iste

surface noun povrch, vonkajšok
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surname noun priezvisko
surprise noun, verb prekvapenie, prekvapiť

surprising adj. prekvapivý
surprisingly adv. prekvapivo
surprised adj. prekvapený

surround verb obklopiť, obkľúčiť
surrounding adj. okolitý
surroundings noun okolie, prostredie

survey verb, noun skúmať, prieskum
survive verb prež iť
suspect verb, noun podozrievať, podozrivá osoba
suspicion noun podozrenie
suspicious adj. podozrivý, nedôverčivý
swallow verb prehltnúť
swear verb prisahať, kliať

swearing noun prisahanie, kliatie
sweat noun, verb pot, potiť sa
sweater noun sveter
sweep verb zametať
sweet adj., noun sladký, sladkosť
swell verb opuchnúť

swelling noun opuch
swollen adj. opuchnutý

swim verb plávať
swimming noun plávanie

swimming pool noun bazén
swing verb, noun hojdať, hojdačka
switch noun, verb vypínač, prehodiť, prejsť

switch sth off vypnúť
switch sth on zapnúť

swollen  swell opuchnutý  opuchnúť
symbol noun znak, symbol
sympathetic adj. sympatický, súcitný
sympathy noun sympatia, sústrasť
system noun systém
table noun stôl
tablet noun tabletka
tackle noun, verb vybavenie, napadanie, zaútočiť, 
 vybaviť
tail noun chvost
take verb vziať, brať

take sth off vyzliecť si
take (sth) over prevziať

talk noun, verb rozhovor, rozprávať
tall adj. vysoký
tank noun nádrž,tank
tap noun, verb kohútik, zaklopanie
tape noun páska, stuha
target noun cieľ,terč
task noun úloha
taste noun, verb chuť, ochutnať
tax noun, verb daň, zdaniť
taxi noun taxík
tea noun čaj
teach verb učiť

teaching noun učenie
teacher noun učiteľ
team noun tím
tear verb, noun trhať, trhlina
tear noun slza
technical adj. technický, odborný
technique noun technika
technology noun technológia
telephone (also phone)  telefón, telefonovať
noun, verb
television (also TV) noun televízor, televízia
tell verb rozprávať, vravieť
temperature noun teplota
temporary adj. dočasný

temporarily adv. dočasne
tend verb byť náchylný,starať sa
tendency noun sklon
tension noun napätie
tent noun stan
term noun doba, termín, semester
terrible adj. hrozný, mizerný

terribly adv. hrozne, strašne
test noun, verb test, skúšať
text noun text
than conj., prep. ako (pri porovnávaní)
thank verb ďakovať

thanks noun, interj. poďakovanie, vďaka

thank you interj., noun ďakujem
that conj., pron., adj. ten, tamten, to, ktorý, že
the definite article určitý člen
theater (Brit. theatre) noun divadlo
their adj. ich, vlastný

theirs pron. ich
them pron. ich, nim,nimi
theme noun téma, námet
themselves pron. sa seba sami,samy
then adv. potom, vtedy
theory noun teória
there adv. tam
therefore adv. preto
they pron. oni,ony
thick adj. hrubý, hustý

thickly adv. hrubo,husto
thickness noun hrúbka, hustota
thief noun zlodej
thin adj. tenký, chudý
thing noun vec
think verb myslieť

thinking noun myslenie
thirsty adj. smädný
this adj., pron. tento, ten, to, toto
thorough adj. starostlivý, dôkladný

thoroughly adv. dôkladne
though conj., adv. hoci, aj keď
thought noun myšlienka, nápad, uvažovanie
thread noun niť, závit, súvislosť
threat noun hrozba
threaten verb hroziť, vyhrážať sa

threatening adj. hrozivý, výhražný
throat noun krk, hrdlo
through prep., adv. cez, naprieč
throughout prep., adv. úplne, po celom, po celý
throw verb hodiť

throw sth away vyhodiť, zahodiť
thumb noun palec
Thursday noun (abbr. Thur.,  štvrtok
Thurs.) 
thus adv. takto, tak teda, preto
ticket noun lístok
tidy verb, adj. upratať, uprataný, poriadny

untidy adj. neporiadny, neuprataný
tie noun, verb kravata, zaviazať

tie sth up zviazať, priviazať
tight adj., adv. tesný, pevne

tightly adv. tesne, priliehavo
till  until až do
time noun čas, hodiny
timetable noun rozvrh
tin noun plechovka, cín, konzerva
tiny adj. drobný
tip noun, verb špička, tip, rada, vyklopiť, 
 dať sprepitné,dať tip
tire (Brit. tyre) noun pneumatika
tire verb  unaviť

tiring adj. únavný
tired adj. unavený

title noun názov, nadpis, titul
to prep. k, do
today adv., noun dnes, dnešok
toe noun prst na nohe
together adv. spoločne
toilet noun toaleta
tomato noun paradajka
tomorrow adv., noun zajtra, zajtrajšok
ton noun tona
tone noun tón, zvuk
tongue noun jazyk
tonight adv., noun dnes večer, dnes v noci
tonne noun tona
too adv. tiež, príliš
tool noun náradie, nástroj
tooth noun zub
top noun, adj. prvé miesto, veko,vrch, prvý, horný
topic noun námet, téma
total adj., noun celkový, úplný,súčet

totally adv. úplne
touch verb, noun dotknúť, dotyk
tough adj. pevný, odolný, neznesiteľný
tour noun, verb cesta, prehliadka, cestovať, jazdiť
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tourist noun turista
toward (also towards) prep. k, voči, smerom k
towel noun uterák, utierka
tower noun veža
town noun mesto
toy noun, adj. hračka
trace noun, verb stopa, stopovať
track noun stopa, dráha, trať
trade noun, verb obchod, obchodovať

trading noun obchodovanie
tradition noun tradícia
traditional adj. tradičný

traditionally adv. tradične
traffi c noun dopravný ruch
train noun, verb vlak, cvičiť, trénovať

training noun tréning, školenie
transfer noun, verb preloženie, prelož iť, previesť
transform verb premeniť, pretvoriť
translate verb prelož iť
translation noun preklad
transparent adj. priehľadný
transportation (Brit.  preprava, transport
transport) noun

transport verb                         prepraviť
trap noun, verb pasca, chytiť do pasce
travel noun, verb cestovanie, cestovať
traveler (Brit. traveller) noun cestovateľ,-ka
treat verb liečiť, zaobchádzať, hostiť
treatment noun liečenie
tree noun strom
trend noun trend, smer, štýl
trial noun proces, skúška
triangle noun trojuholník
trick noun, verb lesť, trik, podviesť, oklamať
trip noun, verb výlet, zakopnutie, zakopnúť
tropical adj. tropický
trouble noun ťaž kosti, starosti
trousers noun nohavice
truck noun nákladné auto
true adj. pravdivý, verný, pravý

truly adv. naozaj, skutočne
Yours truly S úctou. ,S pozdravom.

trust noun, verb dôvera, dôverovať
truth noun pravda
try verb pokúsiť, skúsiť
tube noun trúbka, tuba, metro
Tuesday noun (abbr. Tue., Tues.) utorok
tune noun, verb melódia, pesnička, ladiť, nôtiť
tunnel noun tunel
turn verb, noun otočiť, odbočiť, odbočka, otočenie
TV  television televízor, televízia
twice adv. dvakrát
twin noun dvojička
twist verb, noun krútiť, splietať, zvrat, slučka, 

twisted adj. prekrútený
type noun, verb druh, typ, písať na stroji
typical adj. typický

typically adv. typicky, ako vždy
tyre  tire pneumatika
ugly adj. škaredý, hrozivý
ultimate adj. záverečný, defi nitívny

ultimately adv. napokon, koniec koncov
umbrella noun dáždnik
unable  able neschopný  schopný
unacceptable  acceptable neprijateľný  prijateľný
uncertain  certain neistý  istý
uncle noun strýko
uncomfortable  comfortable nepohodlný  pohodlný
unconscious  conscious nevedomý  vedomý
uncontrolled  control nekontrolovaný  kontrolovaný
under prep., adv. pod
underground adv., adj. pod zemou, podzemný
underneath prep., adv. pod, v spodnej časti
understand verb rozumieť, pochopiť

understanding noun porozumenie
underwater adj., adv. podvodný, pod vodou 
underwear noun spodná bielizeň
undo  do rozopnúť  zapnúť
unemployed  employ nezamestnaný  zamestnať
unemployment  nezamestnanosť  zamestnanosť
 employment 
unexpected, 

unexpectedly  expect  neočakávaný, 
 neočakávane  očakávať
unfair, unfairly  fair nespravodlivý, 
 nespravodlivo  spravodlivý
unfortunate adj. nešťastný

unfortunately adv. bohuž iaľ
unfriendly  friendly nepriateľský  priateľský
unhappiness happiness nešťastie  šťastie
unhappy  happy nešťastný šťastný
uniform adj., noun uniformný, jednotný, uniforma
unimportant  important nedôlež itý  dôlež itý
union noun zväz, spojenie
unique adj. jedinečný
unit noun jednotka, útvar
unite verb spojiť sa, zjednotiť

united adj. spojený
universe noun vesmír
university noun univerzita
unkind  kind bezcitný  láskavý
unknown  know neznámy  poznať
unless conj. pokiaľ ne- , ak ne-
unlike  like nie ako  ako
unlikely  likely nepravdepodobne  pravdepo-  
 dobne
unload  load vylož iť  nalož iť
unlucky  lucky nešťastný  šťastný
unnecessary  necessary nepotrebný  potrebný
unpleasant  pleasant nepríjemný  príjemný
unreasonable  reasonable nerozumný  rozumný
unsteady  steady nestály  stály
unsuccessful  successful neúspešný  úspešný
untidy  tidy neporiadny  poriadny
until (also till) conj., prep. až do, kým
unusual, unusually usual nezvyčajný, nezvyčajne  zvyčajný
unwilling, 
unwillingly  willing neochotný, nochotne  ochotný
up adv., prep. hore, ku, k, po, pozdľž
upon prep. na, po
upper adj. horný
upset verb, adj. rozrušiť, rozrušený

upsetting adj. znepokojujúci
upside down adv. prevrátené, hore nohami
upstairs adv., adj., noun hore schodmi, na poschodí
upward (also upwards) adv. nahor

upward adj. zvyšujúci
urban adj. mestský
urge verb, noun naliehať, nutkanie
urgent adj. naliehavý
us pron. nám, nás
use verb, noun použ ívať, použ itie

used adj. použ itý, ojazdený
used to sth/to doing sth byť zvyknutý na
used to modal verb vyjadruje opakovanie deja 

 v minulosti
useful adj. už itočný
useless adj. zbytočný
user noun už ívateľ
usual adj. zvyčajný

usually adv. zvyčajne
unusual adj. nezvyčajný
unusually adv. nezvyčajne

vacation noun prázdniny, dovolenka
valid adj. platný, presvedčivý
valley noun údolie
valuable adj. cenný, hodnotný
value noun, verb cena, hodnota, ohodnotiť, oceniť
van noun dodávka (auto)
variation noun zmena, variácia
variety noun pestrý výber
various adj. rozmanitý, mnohý
vary verb rôzniť sa

varied adj. rôznorodý
vast adj. nesmierny, obrovský
vegetable noun zelenina
vehicle noun vozidlo
venture noun, verb riziko, hazard, odváž iť sa
version noun verzia, znenie
vertical adj. zvislý, vertikálny
very adv. veľmi, úplne, samý, pravý
via prep. cez, pomocou (čoho)
victim noun obeť
victory noun víťazstvo



Th
e 

O
xf

or
d 

30
00

 V, W, 
Y, Z

view noun, verb pohľad, názor, prehliadka, 
 posudzovať, vidieť
village noun dedina
violence noun násilie
violent adj. násilný

violently adv. násilne
virtually adv. prakticky, virtuálne
virus noun vírus
visible adj. viditeľný
vision noun vidina, vízia, predstava
visit verb, noun navštíviť, návšteva
visitor noun návštevník
vital adj. podstatný, ž ivotne dôlež itý
vocabulary noun slovná zásoba
voice noun hlas
volume noun hlasitosť, objem
vote noun, verb hlasovanie, hlasovať
wage noun mzda
waist noun pás, bok
wait verb čakať
waiter, waitress noun čašník, čašníčka
wake (up) verb zobudiť sa
walk verb, noun ísť, chodiť, prechádzať, 
 prechádzka, chôdza

walking noun turistika, chodenie
wall noun stena, múr
wallet noun peňaženka
wander verb, noun túlať sa, túlanie
want verb chcieť
war noun vojna
warm adj., verb teplý, ohriať
warmth noun teplo, vrúcnosť
warn verb varovať, upozorniť

warning noun varovanie, varovný
wash verb umývať, prať

washing noun umývanie, pranie
waste adj., verb, noun odpadový, premárniť, odpad
watch noun, verb hodinky, pozerať sa
water noun voda
wave verb, noun mávať, vlniť, vlna
way noun cesta, smer, spôsob
we pron. my
weak adj. slabý
weakness noun slabosť
wealth noun bohatstvo
weapon noun zbraň
wear verb nosiť
weather noun počasie
web noun sieť, pavučina

the Web noun Web
website noun stránka na webe
wedding noun svadba
Wednesday noun (abbr.  streda
Wed., Weds.) 
week noun týždeň
weekend noun víkend
weekly adj. týždenný
weigh verb váž iť
weight noun váha
welcome adj., interj., noun, verb uvítať, vítaný, privítanie
well adj., adv., interj. dobrý, dobre, nuž, teda

as well (as) ako aj
well known  know populárny, známy  poznať
west noun, adj., adv. západ, západný, západne
western adj. západný
wet adj. mokrý
what adj., pron. aký, ktorý, kto, čo
whatever pron., adj. akýkoľvek, čokoľvek
wheel noun koleso, volant
when adv., conj, pron. kedy, keď
whenever conj. vždy keď
where adv., conj. kam, kde, odkiaľ
whereas conj. zatiaľ čo, kým
wherever conj. kamkoľvek, kdekoľvek
whether conj. či
which adj., pron. ktorý, aký, čo
while noun, conj. počas, zatiaľ čo
whilst conj. kým, keď
whisper verb, noun šepkať, šepot
whistle noun, verb píšťaľa, pískať
white adj., noun biely, biela farba
who pron. kto, ktorý

whoever pron. ktokoľvek
whole adj., noun celý, celok
whom pron. komu, koho, s kým, ktorý
whose adj., pron. čí, ktorého, ktorej
why adv. prečo
wide adj. široký

widely adv. široko
width noun šírka
wife noun manželka
wild adj. divoký

wildly adv. zúrivo
will modal verb, noun voľa, modálne a pomocné 
 sloveso (min.čas)
willing adj. ochotný

willingly adv. ochotne
unwilling adj. neochotný
unwillingly adv. neochotne

willingness noun ochota
win verb vyhrať
winning adj. víťazný
wind verb ovinúť

wind sth up zvinúť, zmotať, natiahnuť hodinky
wind noun vietor
window noun oblok
wine noun víno
wing noun krídlo
winner noun víťaz
winter noun zima
wire noun drôt
wise adj. múdry
wish verb, noun priať, prianie
with prep. s, so, k
withdraw verb stiahnuť, odstúpiť, vybrať
within prep. vnútri, v medziach, v rámci
without prep. bez
witness noun, verb svedok, svedčiť
woman noun žena
wonder verb diviť sa, byť zvedavý
wonderful adj. skvelý
wood noun drevo, les
wooden adj. drevený
wool noun vlna
word noun slovo
work noun, verb práca, pracovať, fungovať

working adj. pracujúci, pracovný
worker noun pracovník, robotník
world noun svet
worry verb, noun robiť si starosti, starosť

worrying adj. znepokojivý
worried adj. znepokojený

worse, worst  bad horší, najhorší  zlý
worship noun, verb uctievanie, uctievať
worth adj. majúci hodnotu
would modal verb (modálne sloveso) by
wound noun, verb zranenie, zraniť

wounded adj. zranený
wrap verb omotať, zabaliť

wrapping noun baliaci materiál
wrist noun zápästie
write verb písať

writing noun písmo
written adj. písaný

writer noun spisovateľ
wrong adj., adv. nesprávny, zlo

go wrong pokaziť sa
wrongly adv. nesprávne

yard noun dvor, yard (91,4cm)
yawn verb, noun zívať, zívnutie
yeah adv hej, áno
year noun rok
yellow adj., noun ž ltý, ž ltá farba
yes interj., noun áno
yesterday adv., noun včera, včerajšok
yet adv., conj. ešte, už
you pron. ty,tebe, tebou,teba, vy, 
 vás, vám, vami
young adj. mladý
your adj. tvoj, váš

yours pron. tvoj, váš
yourself pron. sa seba, sám
youth noun mladosť
zero adj., noun, pron. nula, nulový
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zone noun pásmo, zóna
 

abbreviation noun skratka
active adj., noun aktívny, činný, činný rod
adjective noun prídavné meno
adverb noun príslovka
apostrophe noun apostrof
article noun člen
auxiliary (also auxiliary  pomocné sloveso
verb) noun   
bracket noun zátvorka
clause noun veta (s súvetí)
colon noun dvojbodka
comma noun čiarka
comparative adj., noun stupňovaný, stupňovaný tvar,
 druhý stupeň
compound noun, adj zloženina, zložený
conditional adj., noun podmienkový, podmienka
conjunction noun spojka
consonant noun spoluhláska
contraction noun stiahnutý tvar
countable adj. počitateľný
continuous (also progressive) priebehový
derivative noun odvodenina
determiner noun determinujúce slovo (napr.“a“, 
 „an“, „the“,“some“)
dialect noun nárečie, dialekt
entry noun polož ka, slovníkové heslo
exclamation noun zvolanie
exclamation mark (especially  noun  výkričník
Brit.) (US usually exclamation 
point) 
fi gurative adj. prenesený, metaforický
full stop noun Brit.  bodka (za vetou)
gerund noun gerundium
hyphen noun pomlčka, spojovník
idiom noun ustálené slovné spojenie, 
 jazykový zvrat
imperative adj., noun rozkazovací, rozkazovací spôsob
indirect speech  nepriama reč
(also reported speech)  
infi nitive noun neurčitok
inverted commas Brit.  úvodzovky
(also quotation marks) 
ironic adj. ironický
irregular adj. nepravidelný
literal adj. doslovný
literary adj. knižný, spisovný
modal noun modálny
noun noun podstatné meno
object noun predmet
ordinal noun radová číslovka
paragraph v odsek
parenthesis n.  vsuvka
part of speech  slovný druh
(also word class) noun  
participle noun príčastie
particle noun častica
passive adj., noun trpný, pasívny, trpný rod
perfect adj. týkajúci sa perfekta - perfectum
period noun (US) bodka (AmE)
phrasal verb, noun frázové sloveso
plural noun, adj plurálový, množné číslo
possessive adj., noun privlastňovací, 
 privlastňovacie zámeno
prefi x noun predpona
preposition noun predlož ka
progressive (also  priebehový
continuous) adj. 
pronoun noun zámeno
punctuation noun interpunkcia
question mark v otáznik
question tag (also tag  disjunktívna otázka
question) noun  
quotation marks (Brit. also  úvodzovky
inverted commas) noun
refl exive adj. zvratný
register noun zápis, štýl, spôsob vyjadrovania
regular adj. pravidelný
relative adj. vzťažný
reported speech (also  nepriama reč
indirect speech) noun
saying noun slovný obrat, príslovie, porekadlo
semicolon noun bodkočiarka
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simple adj. jednoduchý (čas v angličtine)
singular noun, adj jednotný, jednotné číslo
slang noun slang
slash noun lomeno, lomka
subject noun podmet
suffi x noun prípona
superlative adj., noun superlatív (tretí stupeň príd.mien 
 a prísloviek)
syllable noun slabika
taboo adj. tabuizovaný
tag question  disjunktívna otázka
(also question tag)       
tense noun (slovesný) čas
uncountable adj. nepočitateľný
verb noun sloveso
vowel noun samohláska
word class  slovný druh
(also part of speech) 


